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Projeto-piloto
Trotinetes elétricas como modo alternativo 
de mobilidade
Foi implementado no Concelho de Vila Franca de Xira um projeto-piloto de um sistema de 
trotinetes partilhadas com motor elétrico, na frente Ribeirinha do Concelho.
No total são cerca de 150 trotinetes, da BIRD, que estão distribuídas por 7 postos de reco-
lha, desde Vila Franca de Xira até à Póvoa de Santa Iria.
O utilizador pode, assim, familiarizar-se com este modo alternativo de mobilidade que 
poderá vir a ser alargado a outros pontos do Concelho.
Para que as trotinetes sejam, de facto, estacionadas nos devidos «hotspots», e desta forma 
não influam com a mobilidade da população, o sistema a implementar determina que a 
viagem só termina quando a trotinete for estacionada no local apropriado. Se tal não acon-
tecer, não é possível terminar a viagem e o utilizador continuará a pagar pela mesma.

O Município de Vila Franca de Xira aprovou, no dia 9 de fevereiro, em Reunião de Câmara, 
a celebração de um protocolo com a Força Aérea Portuguesa fundamental à execução do 
Projeto de expansão do Parque Linear do Estuário do Tejo Alverca/Sobralinho – Fase 1.
O protocolo visa estabelecer as bases de cooperação entre a Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira e a Força Aérea Portuguesa, viabilizando a conclusão do Trilho do Tejo e 
a construção do Trilho das Comportas, que constituirão um caminho ribeirinho entre o 
Aeródromo do Complexo Militar de Alverca e o rio. 
Através de trabalhos de requalificação de estruturas pré-existentes, o Parque Linear 
Ribeirinho do Estuário do Tejo assumir−se−á como um importante corredor verde da 
Área Metropolitana de Lisboa.
Além da moldura paisagística ímpar, também a dimensão e a multiplicidade de expe-
riências deste parque constituem um forte poder atrativo, não só sobre as comunidades 
adjacentes, como para as pessoas provenientes de zonas urbanas mais afastadas.

Protocolo aprovado
Município de Vila Franca de Xira mais perto 
de uma frente ribeirinha inteiramente ciclável
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Caras e Caros Concidadãos,

Decorridos mais de 100 dias de trabalho do novo Executivo 
Municipal, destaco as iniciativas e esforços que desde o pri-
meiro momento promovemos junto das entidades locais, 
regionais e nacionais de saúde, que asseguraram, entre 
outros, a melhoria das condições de funcionamento do Cen-
tro Municipal de Vacinação.
Este foi também um período orientado para programas e 
projetos que visam o combate às alterações climáticas, a 
mobilidade sustentável e a melhoria da qualidade de vida 
das comunidades do nosso território.
Iniciámos a elaboração de um plano de arborização dos 
núcleos urbanos e desenvolvemos a primeira fase do estudo 
para o alargamento da rede de postos de carregamentos 
elétricos, abrangendo bairros residenciais.  Em simultâ-
neo, igualmente com o propósito de estimular e viabilizar 
a transição para a mobilidade suave, foi implementado um 
projeto-piloto que disponibiliza 150 trotinetes elétricas par-
tilhadas na Frente Ribeirinha do Concelho. 
Do ponto de vista urbanístico, a estratégia do Executivo 
Municipal visa qualificar o modelo do Habitat e melhorar a 
qualidade de vida, reequilibrando e dando coesão aos dife-
rentes polos urbanos e rurais que constituem o nosso Con-
celho. Pretendemos assegurar uma oferta completa e arti-
culada de serviços de proximidade, modelos de habitação, 
ambientes urbanos aprazíveis e espaços de cultura, lazer e 
recreio. 
Por isso mesmo, a requalificação urbana, tanto quanto a 
dotação de soluções habitacionais de qualidade, são desíg-
nios fundamentais da Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira. O presente “Notícias do Município” retrata todas as 
obras iniciadas, concluídas ou com perspetiva de término 
em março e abril, em todas as nossas Freguesias. 
Os trabalhos de substituição da iluminação pública da Ponte 
Marechal Carmona, ficaram concluídos no passado dia 10 
de fevereiro. Estamos agora a preparar com a IP – Infraes-
truturas de Portugal a colocação da iluminação decorativa 
dos arcos da ponte, reforçando o seu pendor icónico na 
região de Lisboa.
Atualmente, um pouco por todo o mundo vivem-se tem-
pos de esperança no desconfinamento e vislumbra-se o 

regresso à normalidade. O Município de Vila Franca de Xira 
segue esta tendência e por isso retoma os principais even-
tos do seu plano de atividades. 
Realço a histórica “Corrida das Lezírias”, que atrai atletas 
de todo o país para uma corrida única pelos seus percur-
sos e pela travessia da Ponte Marechal Carmona, que liga a 
Cidade ao Campo. O evento realiza-se no próximo dia 13 de 
março e contempla diversas provas adaptadas às diversas 
faixas etárias e condição física dos participantes. 
O mês de março traz também ao Concelho de Vila Franca 
de Xira o sável e os sabores ribeirinhos. Nesta edição, a 
Câmara Municipal promove a Campanha Gastronómica 
“Março, Mês do Sável” em conjunto com 28 restaurantes, 
que proporcionarão aos residentes e visitantes do Conce-
lho a oportunidade de saborear esta iguaria numa confeção 
mais tradicional, ou descobrir outras propostas inovadoras, 
mediante o estabelecimento escolhido.
A “Cartoon Xira 2022”, uma das mais importantes iniciati-
vas culturais promovidas pelo Município, inaugurará no pró-
ximo dia 26 de março, no Celeiro da Patriarcal. Pelas suas 
características únicas e pelo nível dos seus autores, esta é 
uma das maiores e mais prestigiadas exposições dedicadas 
ao Cartoon em Portugal.
Por fim, tenho a honra de anunciar o Colete Encarnado 2022. 
Após dois anos de interregno, quis o destino que este 
regresso coincidisse com a celebração do 90º aniversário e 
por isso mesmo a Câmara Municipal estabeleceu o conceito 
“Colete Encarnado: 90 anos, 90 dias, 90 horas”.
As comemorações arrancam no dia 2 de abril com a Semana 
da Cultura Tauromáquica e decorrem ao longo do trimestre 
seguinte com atividades e eventos protagonizados pelos 
múltiplos intervenientes da Festa.
Ultrapassar esta pandemia permite retomar o dinamismo 
da oferta cultural do Município e promover a marca “Vila 
Franca de Xira”, um instrumento de projeção do Concelho 
como espaço de excelência e modernidade para viver, tra-
balhar e visitar. 
Juntos. Sempre juntos, pelo Concelho de Vila Franca de 
Xira. 

Vamos a isso! 

Editorial 

Fernando Paulo Ferreira
Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira
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O Município de Vila Franca de Xira volta a marcar presença no 
evento mais importante no setor do turismo em Portugal – a BTL 
– Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorre entre 16 e 20 de março 
na FIL, Parque das Nações. 
Nesta edição estaremos presentes em três espaços: num pró-
prio e novo, representando o nosso território em 36 m2 (no Pavi-
lhão 2), num stand integrado na Entidade Regional de Turismo 
da Região de Lisboa e, ainda, num outro de promoção aos nos-

sos vinhos. “Ligações Fortes” será o mote para a apresentação 
da nossa oferta turística que, certamente, interessará à elevada e 
atual procura, neste evento, por “descobrir Portugal”.
O destaque do programa para o dia dedicado a Vila Franca de Xira 
na BTL, a 18 de março, será um Showcooking dedicado à nossa 
gastronomia, seguido de degustação e, ainda, com provas comen-
tadas do vinho de produção municipal “Encostas de Xira”. 
Em 2022, os convidados da BTL em evidência são a Anadia (Muni-
cípio), Porto e norte (destino Nacional) e República Dominicana 
(destino internacional).
Horários (público geral):
•  18 de março (6.ª-feira) – 17h00 às 23h00 
        (Programa de destaque para o Concelho)
• 19 de março (sábado) -12h00 às 23h00
• 20 de março (domingo) – 12h00 às 20h00

Nos dias 26 de fevereiro, 5 e 12 de março decorreram em Vila 
Franca de Xira, Alhandra e Alverca do Ribatejo (respetivamente), 
showcookings de promoção à Campanha de Gastronomia “Março, 
Mês do Sável”.
Os Chef’s Luís Machado e José Maria Lino cozinharam ao vivo, nos 
mercados Municipais, a receita eleita: sável frito em finas postas, 
acompanhado de uma reconfortante açorda envolvida com as ovas. 

Como um bom prato merece um vinho de qualidade, os clientes 
e visitantes tiveram, não só a oportunidade de degustar a igua-
ria como harmonizá-la com “Encostas de Xira”, de produção 100% 
Municipal (Quinta de Subserra). 
Foram momentos que, a par do convívio, abriram os apetites e a 
curiosidade em saber mais um ou outro segredo da arte de bem 
cozinhar este saboroso peixe do rio. 
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Destaque

Mercados Municipais
Showcookings promovem “Março, Mês do Sável”

Promoção turística
Vila Franca de Xira com viagem marcada para a BTL



Com o mês de março vem o sável e os sabores ribeirinhos. No 
Concelho, esta Campanha de Gastronomia, onde o sável é o 
prato eleito, é levada a cabo com a participação de restaurantes 
em diversas freguesias. Nesta edição contamos com 28 estabe-
lecimentos que colocam o seu cunho numa receita bem repre-
sentativa da nossa tradição gastronómica, aliando-se a uma 
marca registada do Município – “Março, Mês do Sável”. 
Bem confecionado, a qualidade do prato está garantida em res-
taurantes localizados em Alhandra, Alverca, Castanheira do 
Ribatejo, São João dos Montes, Vialonga e Vila Franca de Xira. 

Esta é também a ocasião para escolher, na carta de vinhos de 
alguns dos estabelecimentos participantes, o “Encostas de Xira” 
e conseguir a perfeita aliança de um património que pretende-
mos continuar a reafirmar.
Aproveite para fazer a sua reserva para provas de vinho em 
Subserra, visitas ao património e a exposições patentes e, 
ainda, usufruir de descontos em alojamento, lazer e produtos, 
mediante a apresentação de fatura de um dos estabelecimentos 
participantes, junto dos sete parceiros da Campanha. 
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Em março, o prato do dia é Sável frito com Açorda de Ovas
Campanha de Gastronomia envolve 28 restaurantes do Concelho

CONSULTE AQUI 
OS RESTAURANTES 
PARTICIPANTES
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Acontece

A Festa Maior está de volta!
Colete Encarnado - 90 Anos, 90 Dias, 90 Horas

A Câmara Municipal prepara-se para assinalar os 90 anos passa-
dos desde o primeiro Colete Encarnado, a festa eleita como uma 
das 7 Maravilhas da Cultura Popular. 
Com o mote “90 Anos, 90 dias, 90 horas”, o programa terá início a 
2 de abril, marcando o arranque dos festejos que há muito espe-
rávamos. Coincidindo com os 90 anos do Grupo de Forcados de 
Vila Franca de Xira está em curso o alinhamento de um programa 

especial e de celebração que, afinal, trará de volta o evento que 
arrebata todos quantos o experienciam. Envolvendo os agentes 
do mundo tauromáquico e todas as figuras que compõem a festa 
brava, ao extraordinário e peculiar cenário que conhecemos tra-
remos mais memórias inesquecíveis. Prepare-se para emoções 
fortes! A Festa Maior está de volta!

Presença em mais um ano na Navartur
Vila Franca de Xira participa em feira internacional de turismo, em Pamplona
A Câmara Municipal volta a marcar pre-
sença em feiras internacionais de turismo. 
Desta feita aconteceu na NAVARTUR, que 
decorreu entre 25 e 27 de fevereiro, no 
Palacio de Congresos Baluarte de Navarra, 
em Pamplona, Espanha. 
Constarmos enquanto entidade exposi-
tora num espaço dedicado aos setores de 
turismo, hotelaria, desporto e lazer, tra-

duziu-se numa participação estratégica no 
âmbito da promoção turística do Concelho 
de Vila Franca de Xira, uma vez que alcan-
çou o cruzamento entre o público gené-
rico e os operadores turísticos que lidam 
em mercados internacionais, procurando, 
cada vez mais, ofertas que primem pela 
novidade em experiência. 
Dos nossos caminhos ribeirinhos, às visi-

tas e passeios no barco varino Liberdade, 
ao património e equipamentos culturais e 
aos próximos e grandes eventos que temos 
previstos foi variada a oferta apresentada. 

Foi a 26 de fevereiro
Vila Franca de Xira no Dia da Tauromaquia
O Município de Vila Franca de Xira fez-se representar na terceira 
edição do Dia da Tauromaquia, celebrado a 26 de fevereiro, na 
Moita, num evento organizado pela Prótoiro, Federação Portu-
guesa de Tauromaquia, através da marca Touradas.
Estiveram presentes a Vice-Presidente do Executivo, Marina 
Tiago, e o Vereador João Pedro Baião, que visitaram o espaço 
dedicado a Vila Franca, onde foram divulgadas as festas do Con-
celho, em especial o Colete Encarnado, uma das “7 Maravilhas 
da Cultura Popular”. Foram recebidos adultos e também muitas 
crianças e jovens com interesse nas tradições e em todos os aspe-
tos culturais que envolvem a questão tauromáquica. O sábado foi 
preenchido com várias iniciativas, jogos, artesanato e danças, 
bem como um Festival Taurino que mostrou as várias artes rela-
cionadas com a tauromaquia.
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Conhecer a arte tauromáquica, aprofun-
dar as suas raízes no Concelho e debater 
ideias nesta temática são os principais 
objetivos desta iniciativa, que marca a 
primeira semana de abril, dando o tiro de 
partida dos 90 dias até ao grande fim de 
semana de Colete Encarnado. 
Numa organização conjunta da Câmara 
Municipal e do Clube Taurino Vilafran-
quense, em parceria e com o apoio de 
entidades com voz na defesa da impor-
tância cultural da tauromaquia, Vila 
Franca de Xira será o palco para um 
programa alusivo e intenso. Personali-

dades reconhecidas no mundo taurino 
reúnem-se para partilhar conhecimento 
e experiência. Exposições, cinema, ani-
mação musical, visitas guiadas, leituras, 
colóquios para debater e a prática para 
demonstrar irão perfazer nove dias pen-
sados para miúdos e graúdos, com vista a 
que todos participem e contribuam para a 
valorização desta forte vertente identitá-
ria de Vila Franca de Xira. É fundamental 
dar a conhecer as diferentes abordagens 
e linguagens artísticas da cultura tauro-
máquica para que seja mais abrangente 
no seu entendimento. 

2 a 10 de abril, em Vila Franca de Xira
Semana da Cultura Tauromáquica marca arranque 
dos 90 dias para o Colete Encarnado

2 ABR - SÁBADO
10h00 - Exposição: “27 anos de fotografia 
Taurina”, de Pedro Batalha (V.F.de Xira)
Museu Municipal

10h00 - Exposição: “Na Rua e na Praça”, 
de José Carpita (Tordesillas)*
Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira

10h00 - Exposição: Espólio de António 
Manuel Moraes* 
Museu do Neo-Realismo - Hall ou Fábrica 
das Palavras - Piso 4

14h00 - Desfile simbólico de arranque dos 
90 dias do Colete Encarnado com viaturas 
dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca 
de Xira  

14h30 - Treino prático com o grupo de 
Forcados Amadores de Vila Franca de Xira
Praça de Touros Palha Blanco

17h00 - Colóquio: A Constituição e a 
Liberdade Tauromáquica nos dias de 
hoje 
Auditório do Museu do Neo-Realismo

21h00 - “Francis Wolff – Visionamento 
do seu filme/documentário, seguido de 
colóquio: “Filosofia no Tendido”
Auditório do Museu do Neo-Realismo

3 ABR - DOMINGO 

10h00 - Visita Guiada a Tertúlias, 
monumentos e espaços Taurinos. 
Vila Franca de Xira

15h00 - Romagem ao cemitério, visita 
aos Mausoléus. Com a participação de 3 
oradores
Cemitério de Vila Franca de Xira

17h00 - Novilhada da Escola de Toureio 
José Falcão
Praça de Touros Palha Blanco

4 ABR - 2ª FEIRA
15h00 - Sessão de Cinema sobre 
a Tauromaquia 
Auditório do Museu do Neo-Realismo

21h30 - “Colóquio: Com que Toiro sonha 
o Ganadeiro?  – Com a participação de 
Joaquim Grave e Pedro Canas Vigouroux” 
Auditório do Museu do Neo-Realismo

5 ABR - 3ª FEIRA
15h00 - Sessão de Cinema sobre 
a Tauromaquia 
Auditório do Museu do Neo-Realismo

21h30 - Colóquio: Verdade e Emoção no 
Toureio a Pé. Com a participação de Victor 
Mendes e Luís Francisco Esplá*
Auditório do Museu do Neo-Realismo

6 ABR - 4ª FEIRA 
15h00 - Sessão de Cinema sobre 
a Tauromaquia
Auditório do Museu do Neo-Realismo

18h00 - Treino aberto da Escola 
de Toureio José Falcão
Instalações cedidas na Marinha 
ou Tentadero do Cabo

21h30 - Colóquio: A Cavalo, de poder a 
poder. Com a participação de António 
Ribeiro Telles e Ludgero Mendes* 
Auditório do Museu do Neo-Realismo

7 ABR - 5ª FEIRA
15h00 - “Leitura Taurina. Com o apoio 
da Associação Alves Redol e Palavra 
Cantada”*
Auditório do Museu do Neo-Realismo

18h00 - Sessão de Cinema sobre 
a Tauromaquia 
Auditório do Museu do Neo-Realismo

21h30 - Colóquio: O que é uma pega.  
Com a participação de José Pires da Costa 
e João Dotti. 
Auditório do Museu do Neo-Realismo

8 ABR - 6ª FEIRA
15h00 - Sessão de Cinema sobre 
a Tauromaquia** 
Auditório do Museu do Neo-Realismo

19h00 - Abertura da Festa 
da Tauromaquia Popular
Praça de Touros Palha Blanco

19h00 - Animação Musical** 
Praça de Touros Palha Blanco

9 ABR - SÁBADO
10h00 - Pintura ao vivo 
com Jorge Alexandre do GART
Praça Afonso de Albuquerque

11h00 - Iniciativa “As crianças vão aos 
Toiros”: Atividades para crianças, com a 
participação da Escola de Toureio José 
Falcão e do Grupo de Forcados Amadores 
de Vila Franca de Xira 
Praça Afonso de Albuquerque

12h00 - Abertura da Festa 
da Tauromaquia Popular 
Praça de Touros Palha Blanco

12h00 - Animação Musical**
Praça de Touros Palha Blanco

10 ABR - DOMINGO 
12h00 - Abertura da Festa 
da Tauromaquia Popular
Praça de Touros Palha Blanco

12h00 - Animação Musical**
Praça de Touros Palha Blanco

17h30 - Encerramento das exposições 
Museu Municipal, Junta de Freguesia 
de Vila Franca de Xira, Museu do 
Neo-Realismo - Hall ou Fábrica 
das Palavras - Piso 4

21h30 - “Concerto de encerramento - 
Banda do Ateneu Artístico
Vilafranquense.”
Praça de Touros Palha Blanco

* Aguarda confirmação
** A definir

PROGRAMA
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Iniciativa continua a atrair muito público
Jam às Sextas com tributo a Muddy Waters, Genesis e João Gilberto

A próxima sessão da iniciativa “Jam às Sextas”, que decorre na 
Sala Polivalente da Fábrica das Palavras, está marcada para dia 
18 de março. Pelas 21h30, a banda residente sobe ao “palco” para 
prestar homenagem a Muddy Waters. 
A 8 de abril é a vez dos Genesis e a 22 de abril segue-se o tributo 
a João Gilberto.
A banda residente é constituída por Paulo Brissos (Guitarra e 
Voz), Sertório Calado (Bateria), João Sanguinheira (Baixo) e Rogé-
rio Nunes (Piano). Cada edição conta com um diferente convidado 
especial.
A iniciativa continua a registar bastante adesão de público, ofere-
cendo momentos de grande ambiente musical, onde há sempre 
lugar ao improviso.
Este espetáculo é de entrada livre com acesso de acordo com as 
normas da Direção-Geral da Saúde.

Os melhores trabalhos na área
Cartoon Xira de regresso ao Celeiro da Patriarcal
A Cartoon Xira está de regresso ao Celeiro da Patriarcal, em Vila 
Franca de Xira, de 9 de abril a 5 de junho, para nos dar a conhe-
cer a retrospetiva dos melhores cartoons publicados no ano de 
2021.
Esta é uma das maiores e mais prestigiadas exposições dedi-
cadas ao Cartoon no nosso país. Como habitualmente acontece, 
nesta 23.ª edição a mostra “Cartoons do Ano 2021” reúne traba-
lhos de alguns dos maiores cartoonistas portugueses da atua-

lidade. Na edição de 2022, pela primeira, vez, contamos com o 
cartoonista João Fazenda, que se junta a André Carrilho, Antó-
nio Maia, Rodrigo Matos, Henrique Monteiro, Cristiano Salgado, 
Cristina Sampaio, Nuno Saraiva e é claro, aos vila-franquenses 
Vasco Gargalo e António Antunes, que nos apresentam a sua 
visão dos principais acontecimentos do ano de 2020.
A Cartoon Xira 2022 contará, ainda, com uma mostra paralela de 
um autor internacional.

20
22
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Parceria com Federação Portuguesa de Natação
Projeto Natação Adaptada abrange sete agrupamentos de escolas

O projeto de Natação Adaptada, interrompido pela pandemia, 
regressou no dia 3 de março tendo como principal objetivo a pro-
moção da Natação Adaptada para os alunos de Educação Inclu-
siva de Agrupamentos de Escolas do concelho.
Este projeto piloto da Federação Portuguesa de Natação, em que 

o Município de Vila Franca de Xira foi o primeiro do país a aderir, 
envolve 45 alunos portadores de deficiência de sete agrupamen-
tos de escolas do Concelho, garantindo enquadramento técnico 
especializado, transporte e cedência de piscina.

Volta em março e abril
Parado É Que Não” 2022

O programa “Parado é que Não” volta a 26 de março. Desen-
volvido pelo Município de Vila Franca de Xira, em parceria com 
várias entidades do Concelho, visa fornecer um conjunto de 
oportunidades para atividade física e vida ativa dos munícipes.
Os principais objetivos do programa são:
• Facilitar o acesso à prática da atividade física
• Diminuir as barreiras percecionadas para a prática regular da 
atividade física
• Aumentar a confiança e a capacidade individual que conduzam 
a um estilo de vida mais ativo
• Sensibilizar para o uso da bicicleta e da caminhada como meio 
de transporte
• Utilizar os espaços verdes e seguros como fator relevante na 
vida ativa
As inscrições são gratuitas no dia e local do evento.

26 março 
Atividade: Zumba 
Hora: 11h30 
Local: Parque da Flamenga, Vialonga 
Org.: Divisão Desporto e Lazer 
Apoio: Estúdio IN/OUT – Profª Cátia 
Nunes 

3 abril
Atividade: Zumba
Hora: 10h30
Local: Qta da Piedade3 abril
Org.: Divisão Desporto e Lazer
Apoio: Centro Popular de Cultura e 
Desporto

10 abril
Atividade: Aula de aquecimento
Hora: 10h30
Local: Parque Ribeirinho do Forte da 
Casa (Praia dos Pescadores)
Org.: Divisão Desporto e Lazer
Apoio: Dance life Academy

24 abril
Atividade: Zumba
Hora: 10h30
Local: Pavilhão Juventude da Castanhei-
ra, Castanheira do Ribatejo
Org.: Divisão Desporto e Lazer
Apoio: Juventude da Castanheira

30 abril
Atividade: Zumba
Hora: 11h30
Local: Parque da Flamenga, Vialonga
Org.: Divisão Desporto e Lazer
Apoio: Estúdio IN/OUT – Profª Cátia 
Nunes

Programa para março e abril:



Comemorações do Dia Internacional da Floresta
Ações com crianças e jovens assinalam a data

Lançamento da 13.ª Edição da “Brigada do Amarelo” e da 4.ª Edição “Qual é o seu papel?!”
Projetos para a reciclagem arrancaram a 25 de janeiro

São mais de 7.000 os alunos das escolas do Concelho de Vila 
Franca de Xira que estão mobilizados, desde o dia 25 de janeiro, 
para os projetos de sensibilização ambiental “Brigada do Ama-
relo” e “Qual é o seu papel?”, desenvolvidos pela Câmara Munici-
pal de Vila Franca de Xira, em parceria com a Valorsul.
O lançamento do Projeto “Brigada do Amarelo” decorreu na Escola 
D. António de Ataíde, na Castanheira do Ribatejo, e nesta edição 
vão participar 17 escolas, num universo de cerca de 4.078 alunos. 
Por sua vez, o arranque do Projeto “Qual é o seu papel?” decorreu 
na Escola Básica do Bom Sucesso, em Alverca do Ribatejo, e esta-
rão envolvidas 8 escolas e cerca de 3.079 alunos.
O Projeto “Brigada do Amarelo” pretende a deposição seletiva de 
embalagens (plástico, metal e pacotes de bebida) enquanto que 
o Projeto “Qual é o seu papel?” é a iniciativa que sensibiliza para 
a correta utilização do ecoponto azul, com a recolha de papel em 

condições de reciclagem. Ao longo de todo o percurso dos projetos 
foram já encaminhados para a valorização 214.298,5 Kg de plástico 
e 56.616,9 Kg de papel.
Face à situação pandémica desde 2020, e atendendo às constantes 
adaptações e mutações exigentes, é um passo primordial para a 
normalidade o retomar de toda a dinâmica em torno da sensibi-
lização e educação ambiental. Considerando que o paradigma de 
gestão de resíduos urbanos vai sofrer alterações a muito curto 
prazo, é necessário o envolvimento dos munícipes e um correto 
encaminhamento de várias tipologias de resíduos.
Nessa perspetiva, o Município de Vila Franca de Xira assume a sen-
sibilização e a comunicação como um pilar essencial para a adoção 
de comportamentos ambientas corretos, sendo prioritária a sensi-
bilização dos jovens, tanto em formação de consciência ambiental, 
como um pilar para alertar os pais e adultos envolvidos.

10
MAR | ABR | 2022 

Acontece

Fl
ow

er
 p

ho
to

 c
re

at
ed

 b
y 

jc
om

p 
- 

w
w

w
.fr

ee
pi

k.
co

m

Comemora-se no próximo dia 21 de março o Dia Internacional da 
Floresta. Para assinalar esta data estão previstas algumas ações 
de educação ambiental dirigidas a alunos de escolas do nosso 
Concelho. 
Assim, na Mata do Paraíso, em Vialonga, alunos do 5.º ao 9.º ano 
de escolaridade acompanharão técnicos municipais na plantação 
de árvores e em ações de controlo de espécies invasoras. Já na 
Quinta Municipal da Piedade, Póvoa de Santa Iria, alunos do 1.º ao 
4.º ano de escolaridade serão convidados a participar num atelier 
de propagação e plantação de espécies autóctones nos viveiros 
situados naquele local.
Estas ações têm o objetivo de sensibilizar os mais jovens para 
a importância das espécies autóctones e o reconhecimento da 
existência de espécies invasoras e da ameaça que as mesmas 
representam. 



Dia Mundial da Terra
Comemorações incluem Seminário sobre boas práticas ambientais
Tem lugar no dia 22 de abril o Dia Mundial da Terra, data que o 
Município assinalará através da promoção de um Seminário dedi-
cado ao Ano Europeu das Cidades mais Verdes. Em local ainda a 
definir, este Seminário destinar-se-á a particulares ou entidades, 
tendo por objetivo a sensibilização para as boas práticas ambien-

tais, nomeadamente as do Município, e a troca de experiências 
sobre projetos e medidas desenvolvidas por outros municípios e 
entidades.
Oportunamente serão divulgados o local e o programa da inicia-
tiva, bem como as condições para a participação na mesma.

Conheça os dias e horas certos para recolha de monos
Colabore!

A incorreta deposição de “monos”, objetos domésticos fora de 
uso de grandes dimensões, tais como móveis, sofás, colchões, 
eletrodomésticos, computadores, televisões, entre outros, 
causa problemas ambientais e de mobilidade no nosso territó-
rio. Ajude-nos colaborando na correta deposição de monos.

LOCALIDADES ONDE A RECOLHA DE MONOS É DA RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL 

LOCALIDADES ONDE A RECOLHA DE MONOS É DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS DE FREGUESIA
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Caso pretenda colocar o seu mono na via pública, deverá depo-
sitá-lo junto aos equipamentos para deposição de resíduos 
urbanos, após as 20H00, de acordo com calendarização abaixo 
indicada:
• Alverca do Ribatejo; domingo e 4ª feira
• Alhandra e Sobralinho; 2ª feira
• São João dos Montes e Calhandriz; 3ª feira
• Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras; 5ª feira

Poderá ainda contactar a Câmara Municipal através do número 
verde gratuito 800 206 726, de 2ª a 6ª feira, das 09h e as 12h30 
e das 14h às 17h30, para informar que irá proceder à deposição, 
a fim de assegurarmos a concretização da recolha.

• Vila Franca de Xira 
Tel.: 263 200 770
Os monos deverão ser colocados junto aos equipamentos para 
deposição de resíduos urbanos, de domingo para 2ª feira, sendo 
este o dia oficial para recolha de monos nesta freguesia.
No entanto, e não se aceitando, por norma, agendamentos ou 
recolhas porta a porta, podem verificar-se situações em que a 
Junta de Freguesia, mediante contacto telefónico prévio, possa 
proceder à recolha de grandes volumes noutros dias e locais.

• Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa
Tel.: 219 540 670, 219 533 100
E-mail: recolhademonos@jf-povoaforte.pt
A recolha de monos é efetuada de 2ª a 6ª feira, bem como aos 
sábados, a título excecional.
A recolha é efetuada por zonas, consoante o dia da semana:
2ª feira - Póvoa Antiga e zona da EN 10
3ª feira - Zona Norte do Forte da Casa (Verdelha até Largo do 
Forte)

4ª feira - Zona Norte da Póvoa de Santa Iria (Caniços até Rua 
Américo Costa e Casal da Serra)
5ª feira - Zona Sul do Forte da Casa (Largo do Forte até aos Cani-
ços)
6ª feira – Zona Sul da Póvoa de Santa Iria (Bragadas, Tágides 
parque até Mercado do Levante).
Solicita-se o contacto prévio com a Junta de Freguesia, evitando 
a deposição prolongada dos monos na via pública.

• Vialonga 
Tel.: 219 520 967
A recolha dos monos é efetuada nos seguintes dias e horários: 
2ªs, 4ªs e 6ªs feiras, entre as 08H00 e as 16H00.

Para qualquer esclarecimento adicional, deverão ser contacta-
das as Juntas de Freguesia ou a Câmara Municipal. A preserva-
ção do ambiente está nas mãos de todos nós. Respeite as regras 
e ajude-nos a melhorar.
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Oficinas de dança promovem integração comunitária
“ART FOR ALL – Inclusão pela Arte – Póvoa de Santa Iria
Integradas no projeto Municipal “ART FOR ALL – Inclusão pela 
Arte”, realiza-se, a 29 de abril, na sala Polivalente do Centro 
Comunitário do Bairro Municipal da Quinta da Piedade, na Póvoa 
de Santa Iria, entre as 16h e as 17h30, uma oficina artístico-cultu-
ral, na área da dança.
Dirigida aos moradores, desde crianças a idosos, do Bairro Muni-
cipal do PER da Quinta da Piedade, os participantes serão convi-
dados a praticar os seus solos de dança, improvisados ou coreo-
grafados com base nas suas próprias ideias e ritmos. O objetivo 
é promover esta forma de expressão, por ser considerada uma 
linguagem universal promotora de ideais como a liberdade de 
expressão e a igualdade de direitos.
Estas ações visam promover a inclusão social através de ativida-
des cujas dinâmicas potenciem novas experiências e a criatividade 
na comunidade. Nesse sentido, procura-se também sensibilizar, 
informar e divulgar ações que contribuam para o aumento da cida-
dania ativa, privilegiem a igualdade nas relações interpessoais, a 
integração da diferença, o respeito pelos direitos humanos, a tole-
rância e a não discriminação.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira apresenta, por ocasião 
do Dia Mundial do Consciencialização do Autismo (2 de abril), uma 
proposta formativa dedicada ao tema “A Intervenção em Crianças 
com Perturbações no Desenvolvimento do Espectro do Autismo, 
nos Primeiros Anos de Vida”, a realizar na Fábrica das Palavras, 
em Vila Franca de Xira, pelas 10h.
A abordagem será conduzida por Teresa Nunes Marques, coor-
denadora da Subcomissão Regional de Lisboa e Vale do Tejo do 
Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância. A ação, 
que conta com a parceria da Equipa Local de Intervenção Precoce 
(ELI) de Vila Franca de Xira, membro da Comissão Municipal para 

a Deficiência, pretende facultar ferramentas e abordagens que 
permitam a adequada intervenção junto de crianças com espectro 
do autismo e suas famílias. Esta necessidade é crescente uma vez 
que 90% das referenciações que chegam à ELI, são de crianças, 
até aos seis anos de idade, com diagnóstico de Perturbação do 
Espectro de Autismo (PEA).
A iniciativa tem particular interesse para famílias/cuidadores de 
crianças com PEA e profissionais com funções na área de interven-
ção (IPSS, escolas, Autarquia, Segurança Social, Comissão de Pro-
teção de Crianças e Jovens, Equipas Multidisciplinares de Apoio 
Técnico aos Tribunais).

Dia Mundial do Consciencialização do Autismo – Fábrica das Palavras
Formação para promover a intervenção precoce em crianças
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Vila Franca de Xira – 21 de abril
A Festa da Flor vai estar no Jardim Constantino Palha
O Jardim Municipal Constantino Palha, em Vila Franca de Xira 
vai ser, no dia 21 de abril, das 9h00 às 17h00, o palco de mais 
uma edição da Festa da Flor. Esta iniciativa reúne cerca de 1300 
idosos do Concelho, em momentos de convívio e saudável ani-
mação.
Provenientes de várias instituições vocacionadas para a Ter-
ceira Idade e de várias Freguesias do Concelho, os participan-
tes têm um programa com várias atividades que os estimulam 
para a prática da atividade desportiva e musical, num contributo 
para a manutenção de uma vida ativa, saudável e participativa 
na comunidade. O importante trabalho desenvolvido pelas ins-
tituições que os acompanham é também revelado e promovido, 
gerando-se uma dinâmica motivadora e animada entre todos os 
presentes.
Neste dia reina sempre a animação, a música e a boa disposição 
dos convidados, que fazem vibrar o ambiente festivo. A Festa da 
Flor é sempre um dia memorável na vida de todos.

Projeto Municipal “Ativ@mente”: “Xirativ@ - Dar Vida aos Anos”
Plano individual de saúde para maiores de 55 anos

A Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira, no âmbito do programa Municipal 
“Ativ@mente”, voltou, após um período 
de interregno ditado pelas medidas de 
controlo à pandemia por COVID-19, a dis-
ponibilizar as ofertas integradas no pro-
grama comunitário “Xirativ@ - Dar Vida 
aos Anos”. Visando promover, junto da 
população com mais de 55 anos, estilos 
de vida saudáveis, através de sessões de 
atividade física, com acompanhamento 
nutricional e para as quais pode desde já 
inscrever-se.
O plano de exercícios é adaptado a cada 
indivíduo, integrando diretivas da Fisiolo-
gia e da Nutrição, a par do qual são inter-

caladas sessões de literacia em saúde e 
estilos de vida saudáveis. Este programa 
de saúde, em vigor até novembro, tem 
assim as suas atividades calendarizadas e 
conciliadas de forma a que sejam monito-
rizados os resultados obtidos pelos parti-
cipantes. Estes dados são essenciais para 
que sejam garantidos, a cada momento 
de avaliação, os eventuais ajustes que 
se mostrem adequados às orientações 
inicialmente traçadas no momento de 
adesão ao programa. A atividade física é 
realizada em grupo, com a presença de 
um técnico especializado e ocorre duas 
vezes por semana, em várias freguesias 
do Concelho de Vila Franca de Xira. Perio-

dicamente, um nutricionista e um fisiolo-
gista analisam os resultados obtidos, ofe-
recendo sessões de literacia em saúde e 
estilos de vida saudáveis, cujos conteúdos 
vão reforçar os objetivos delineados para 
aquele grupo de participantes.
Consulte em www.cm-vfxira.pt os locais 
onde estão disponíveis as sessões. Inscre-
va-se já! “Xirativ@ - Dar Vida aos Anos”, o 
seu programa individual para melhorar a 
sua saúde e a sua qualidade de vida!
O “Xirativ@ - Dar Vida aos Anos” é imple-
mentado em parceria com o Agrupamento 
de Centros de Saúde Estuário do Tejo 
(ACES), que assegura toda a coordenação 
clínica do programa.
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Trabalhos concluídos a 10 de fevereiro

Ponte Marechal Carmona 
com iluminação renovada
A Ponte Marechal Carmona, em Vila Franca de Xira, a 
primeira travessia do Tejo na região de Lisboa, inau-
gurada a 30 de dezembro de 1951, viu os trabalhos de 
substituição da sua iluminação rodoviária concluídos a 
10 de fevereiro.
A intervenção, da responsabilidade da Infraestruturas 
de Portugal, foi efetuada em duas fases e consistiu na 
reabilitação da iluminação pública, nomeadamente na 

substituição de cabos, na instalação de luminárias e no 
sistema de apoio à navegação marítima. 
Foi a primeira ligação rodoviária entre as duas margens 
do Rio Tejo, unindo norte e sul do país, tendo sido, até 
1966, o seu principal ponto de passagem. Esta infraes-
trutura assumiu uma forte predominância no desen-
volvimento das atividades económicas e na mobilidade 
a nível local e nacional. Situada entre Santarém e Lis-
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boa, é a única travessia do Rio Tejo gratuita em ambos 
os sentidos, tendo uma circulação média diária de 15 
mil viaturas.
A Câmara Municipal assinalou a 30 de dezembro, os 70 
anos da Ponte Marechal Carmona com a abertura ao 
público da exposição, “A (re)afirmação de um elemento 
identitário - 70 anos da Ponte Marechal Carmona”, 
desenvolvida pelo Museu Municipal, em parceria com a 

Infraestruturas de Portugal e patente, na sede daquele 
espaço museológico, até ao próximo dia 30 de outu-
bro. Marcada por uma forte componente multimédia e 
virtual, esta exposição permite ao visitante descobrir 
como foi o processo de construção deste verdadeiro 
ex-libris da região. Hoje, mais conhecida como a Ponte 
de Vila Franca, é uma marca incontornável, não só da 
paisagem como da própria identidade Vila-Franquense.
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Alverca do Ribatejo 
e Sobralinho

Requalificação do Edifício-Sede da Casa do Povo de Arcena (Orçamento Participativo 20???)
Investimento: 84 750,30€ (valor com IVA)
Data de início: dezembro’21
Previsão de conclusão: março’22

• [OBRA EM CURSO]

Alverca do Ribatejo
e Sobralinho

Execução da Passagem Superior Pedonal na EN 10, ao Km 129+700, 
Junto à Urbanização da Malva Rosa (Alverca do Ribatejo)
Investimento: 630 647,00€ (IVA incluído)
Data de início: janeiro´21
Previsão de conclusão: março’22

• [OBRA EM CURSO]



Execução de Bolsas de Estacionamento e Ligação 
Viária entre a Rua Alberto Sanches e a Rua Almi-
rante Gago Coutinho – Quinta da Piedade (Póvoa de 
Santa Iria)
Investimento: 214 983,00€ (valor com IVA)
Data de início: maio’21
Previsão de conclusão: março’22

• [OBRA EM CURSO] 
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Alverca do Ribatejo
e Sobralinho
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Requalificação Paisagística e Anfiteatro ao Ar 
Livre Do Jardim Municipal José Álvaro Vidal 
– 4.ª fase 
Investimento: 808.202,09€ (valor com IVA)
Data de início: março’22
Previsão de conclusão: maio’22

• [OBRA EM CURSO]

Reperfilamento de Troço da Estrada do Casal da 
Raposeira – São João dos Montes (Antigo Caminho 
do Casal da Patrícia)
Investimento: 50.877,35 € (valor com IVA)

• [OBRA CONCLUÍDA] 

Castanheira do Ribatejo
e Cachoeiras

Reabilitação (Eficiência Energética) 
do Bairro do PER do Carril – 2.ª Fase 
(Castanheira do Ribatejo)
Investimento: 288 141,90 € (IVA incluído)

• [OBRA CONCLUÍDA]

Póvoa de Santa Iria
e Forte da Casa
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Execução de lombas redutoras de velocidade 
e conservação de vias (2021 -2022)
União de Freguesias de Alverca do Ribatejo 
e Sobralinho (Lombas redutoras de velocidade na 
Rua Diamantino Freitas Brás; troço da Estrada da 
Alfarrobeira, entre as rotundas sob viaduto da A1) 
e Freguesia de Vila Franca de Xira (Beneficiação da 
Estrada Marciano Mendonça, incluindo a reposição 
de lomba redutora de velocidade).
Investimento: 116 136,53€ (valor com IVA) 
Data de início: outubro´21
Previsão de conclusão: junho’22

• [OBRA EM CURSO]

ConcelhoVila Franca de Xira

Obras de Manutenção em Edifícios Escolares 
Investimento: 30 427,30€ (valor com IVA)
Data de início: março’22
Previsão de conclusão: dezembro’22

• [OBRA EM CURSO]

Remodelação da Rede de Saneamento e Rede de 
Abastecimento de Água na Rua Sousa Martins e Rua 
Vasco da Gama (parte)
Investimento: 89 178,90€ (valor com IVA) 
Data de início: março´22
Previsão de conclusão: junho’22

• [OBRA EM CURSO]

Eficiência Energética de Fogos do PER de Povos - 
Eixo Povos Quinta da Grinja
Investimento: 1 187 094,00€ (IVA incluído)
Data de início: setembro´21
Previsão de conclusão: abril’22

• [OBRA EM CURSO]
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Concelho

Manutenção e Reforço de Equipamentos 
de Sinalização e Segurança Rodoviária (2021 -2022)
União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Ca-
lhandriz (Rua Vasco da Gama; Estrada de Á-dos-Loucos, n.º 
24); União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho 
(Av. da Mague, n.º 7; Rua Alves Redol / Rua da República; EN 10; 
Rua da Juventude; Rua Casal do Moledo); União de 
Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa (EN 10; Rua 
Fernando Pessoa/Morgado da Póvoa; Rua Batista Pereira; Rua 
Alberto Sanches de 
Castro; Rua da República); Freguesia de Vialonga (Variante de 
Vialonga; Estrada do Paul) e Freguesia de Vila Franca de Xira 
(Parque de estacionamento junto à estação ferroviária; Rua An-
tónio Dias
Lourenço; Rua Joaquim Pedro Monteiro).
Investimento: 22 260,00€ (valor com IVA) 
Data de início: maio´21
Previsão de conclusão: novembro’22 

• [OBRA EM CURSO]

Requalificação e Melhoramentos em Espaços 
Verdes e Públicos – 2022
Investimento: 100 170,00€ (valor com IVA) 
Data de início: abril’22
Previsão de conclusão: novembro’22

• [OBRA EM CURSO]

Limpeza de Linhas de Água 2022 - Fase 1
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras 
(Vala do Carril; Vala na Av. Carlos Leal); União de Freguesias 
de Alverca do Ribatejo e Sobralinho (Rio Crós-Cós desde final 
da zona coberta até à CP; Ribeira Verdelha desde o canal da 
EPAL até à CP; Rio Porto a montante da Rua Ivone Silva; Rio 
Porto zona Arcena); União de Freguesias da Póvoa de Santa 
Iria e Forte da Casa (Ribeira da Verdelha desde a CP atá à pon-
te pedonal; Ribeira dos Caniços a jusante da CP até ao entron-
camento com a vala paralela; Vala paralela à Ribeira dos Ca-
niços); Freguesia de Vialonga (Ribeira da Alfarrobeira, Grelha 
da Central de Cervejas; Ribeira da Granja desde o nó do MARL 
até à Estrada do Monteiro Mor; Ribeira da Carvalha, desde a 
Maranhota até à Variante) e Freguesia de Vila Franca de Xira 
(Reparação dos degraus em Gabiões da Ribeira Sta. Sofia; Vala 
em Gabiões a montante da Rua Cardoso Pires).
Investimento: 51 650,00€ (valor C/ IVA)
Data de início: fevereiro´22
Previsão de conclusão: junho’22

• [OBRA EM CURSO]

Concelho
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Na Quinta Municipal de Subserra
Laboratório de Jovens Artistas decorre em abril
A Quinta Municipal de Subserra vai receber, entre os dias 6, 7 e 8 
de abril, uma nova edição do Laboratório de Artistas.
A iniciativa, que junta os alunos das turmas de artes das Escolas 
Secundárias de Alverca do Ribatejo (Gago Coutinho), do Forte da 
Casa e de Vila Franca de Xira (Professor Reynaldo dos Santos), tem 

como tema este ano “Revelar e esconder” e dela vão resultar tra-
balhos que serão depois expostos durante o Festival da Juventude.
A 10.ª edição de Laboratório de Artistas também inclui diversos 
workshops focados na formação e partilha de ideias que estimu-
lem o desenvolvimento técnico e artístico dos jovens participantes.

Gatos e cães
Conheça as vantagens de esterilizar o seu animal de companhia 

Sabia que, num ano, uma única cadela e a sua descendência, pode 
originar cerca de 11.000 cachorros? Ao fim de 6 meses, uma gata 
pode ter o primeiro cio, pode ter a primeira ninhada e ter até 4 
ninhadas por ano... A única forma de evitar que isto aconteça, é 
colaborar no controlo da população animal.
Em que consiste a esterilização?
É uma intervenção cirúrgica realizada no cão ou cadela, gato e 
gata, com o objetivo de impedir a reprodução. Deverá ser reali-
zada por um médico veterinário, num local devidamente apro-
priado e autorizado.
Como é feita a esterilização?
No macho, é feita uma castração, que consiste na remoção dos 
testículos, ficando, assim, sem qualquer comportamento sexual. 

Na fêmea, existem duas formas de o fazer: através da retirada dos 
ovários (ovariectomia) ou através da remoção do útero e ovários 
(ovariohisterectomia).
Em nenhum dos casos é um procedimento doloroso, já que animal 
será anestesiado antes do ato cirúrgico.
Quais as vantagens da esterilização?
Os animais esterilizados, por norma, têm uma vivência com 
menor risco, pois as disputas territoriais e as influências hormo-
nais decrescem consideravelmente, o que aumenta a sua espe-
rança de vida, principalmente em gatos com acesso ao exterior.
A saúde dos animais também sai beneficiada com a esterilização, 
reduzindo a incidência de tumores como os mamários, ováricos, 
testiculares e até prostáticos. Ainda reduz o aparecimento de 
infeções uterinas e, nos gatos, a propagação de diversas doenças 
infeciosas.
Alguns comportamentos desagradáveis e problemáticos, como a 
marcação de território e agressividade, podem ter na esteriliza-
ção a sua solução.
Com que idade o devo fazer?
Existem diversos estudos sobre este assunto, mas o ideal é sem-
pre ser uma decisão conjunta com o seu médico veterinário assis-
tente.

Saiba mais no site municipal.

O Município de Vila Franca de Xira, com vista a aumentar os níveis 
de participação e de habilitações, criou um programa de atribuição 
de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior destinado a 
alunos residentes no Concelho de Vila Franca de Xira com idade 
igual ou inferior a 30 anos, cujo contexto socioeconómico seja 
menos favorável à prossecução dos seus estudos.
A apresentação de candidaturas decorreu de 1 a 31 outubro, tendo 

sido submetidas através do preenchimento de formulário eletró-
nico disponibilizado na homepage do Município. Foram registadas 
78 candidaturas sendo que 21 delas não apresentavam os critérios 
definidos pelo regulamento municipal e foi registada uma desis-
tência pelo facto de a candidata ter recebido bolsa de estudo por 
parte de outra Entidade. A análise final contemplou 56 candida-
turas que foram devidamente analisadas pela equipa técnica do 
Departamento de Educação.
A decisão e atribuição das 20 bolsas de estudo foram aprovadas 
em reunião de câmara, de 23 de fevereiro, cada uma delas no mon-
tante de 1.500€, num total de 30.000€.
Esta medida abrange também o regresso à educação e formação 
num contexto de ensino superior de estudantes que tenham aban-
donado os seus estudos, pretendendo a Câmara Municipal deste 
modo também contribuir para um território inteligente e com uma 
população com oportunidades justas de formação e qualificação 
ao longa da vida.

Ensino Superior
Município de Vila Franca de Xira entrega 20 Bolsas de Estudo 
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O “Palácio para os Pequeninos” – programa cultural e educativo 
para a infância está de regresso ao Palácio da Quinta da Piedade, 
na Póvoa de Santa Iria.
Esta iniciativa é de entrada gratuita, mediante inscrição no dia útil 
que antecede a atividade, das 9h30 às 17h00, através do telefone 
263 285 626, com limite de participantes de acordo com as normas 
da Direção-Geral da Saúde.
Esta 1.ª edição do ano decorre entre 12 de fevereiro e 21 de maio.

As próximas datas desta iniciativa são: 

23 de abril
Oficina de Teatro
“Pássaros na Cabeça”, com Catarina Loureiro;

21 de maio
Oficina de Música 
“A Flauta Deambulante  do  Flautista  de  Hamelin”,  
com Simão Correia e João Rosário.

Com atividades até maio
“Palácio para os Pequeninos” 
volta a animar a Quinta da Piedade
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Em abril
Seminário “Os Municípios e as Migrações” faz balanço de ações

O seminário de encerramento relativo ao balanço do I Plano Muni-
cipal para a Integração de Migrantes do Concelho de Vila Franca 
de Xira (PMIMCVFX), realiza-se a 12 de abril, pelas 14h00, na 
Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira.
O evento visa divulgar os principais resultados alcançados, assi-
nalar o reforço das relações entre países de origem e de acolhi-
mento, assim como promover uma imagem positiva das comuni-
dades migrantes do Concelho.
Implementado desde julho de 2020, o PMIMCVFX estruturou uma 
intervenção através de uma visão estratégica das necessidades e 
recursos que permitiram colmatar lacunas na integração de pes-
soas Nacionais de Países Terceiros (NPT) no Concelho.
Tendo em vista a promoção de relações de convivência intercultu-
ral, valorizando as diferentes culturas e contribuindo para o com-
bate à discriminação, desde o seu início, o Plano envolveu mais de 
300 crianças e jovens em ações de sensibilização para o diálogo 
intercultural e inter-religioso, desenvolvendo também um con-

junto de ações de caráter comunitário em territórios vulneráveis 
em conjunto com as associações de pessoas migrantes. Este pro-
jeto de inclusão social, resultou de um investimento municipal na 
ordem dos 66 mil euros, estando os restantes 75 por cento a cargo 
do Fundos Comunitários (Fundo de Asilo, Migração e Integração).

Festival Entre Culturas - Vialonga
Espetáculo e iguarias gastronómicas reúnem migrantes do Concelho

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira organizou um “Festi-
val entre Culturas”, em Vialonga, uma ação dinamizada no âmbito 
das ações previstas no Plano Municipal para a Integração de 
Migrantes do Concelho de Vila Franca de Xira (PMIMCVFX). Este 
espetáculo de animação e música que promoveu um convívio mul-
ticultural, foi também um ponto de encontro para momentos de 
degustação de iguarias de origem das Pessoas Nacionais de Paí-
ses Terceiros (PNPT).
De fazer “crescer águas na boca”, o Caldo Verde (Portugal); a 
Banana Pão Frita às Rodelas (São Tomé e Príncipe); o Bolo de 
Mandioca (Moçambique); o Doce de Coco e Pastéis de Milho (Cabo 
Verde); a Paracuca (Angola); os Brigadeiros (Brasil) e o Cuscuz de 
Milho (Guiné Bissau), foram os sabores que aqueceram os cora-
ções saudosos de uns e que encantaram os que, provando-os, se 

deliciaram com todas aquelas típicas iguarias.
A par da mostra gastronómica, o “Festival Entre Culturas”, que 
decorreu a 25 de fevereiro, nas antigas instalações da Casa do 
Povo de Vialonga, foi também para os seus convidados, mais de 
uma centena de migrantes do Concelho de Vila Franca de Xira  e 
membros da comunidade onde se integraram, um serão cheio de 
música, cor e luz, onde o multiculturalismo brilhou. 
O evento foi organizado em parceria com a Junta de Freguesia de 
Vialonga, a Casa do Povo de Vialonga, o Agrupamento de Esco-
las de Vialonga, a Associação dos Africanos do Concelho de Vila 
Franca de Xira e a Associação Cabo-Verdiana FINABRAVA, promo-
vendo também as dinâmicas culturais do movimento associativo 
imigrante, nomeadamente a partir dos contributos das pessoas 
NPT.
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Tem horta ou jardim?
Adira à compostagem doméstica e contribua para um melhor ambiente

Está em implementação no nosso Conce-
lho, em parceria com a VALORSUL, o pro-
jeto ambiental “Compostar, Outra Forma 
de Reciclar”, que consiste na cedência 
de um compostor doméstico com vista 
à realização de composto e utilização 

do mesmo nas áreas de jardinagem da 
habitação, promovendo assim a econo-
mia circular. Os munícipes que queiram 
participar receberão gratuitamente um 
compostor, bem como formação sobre o 
processo de compostagem doméstica.

A compostagem doméstica é um pro-
jeto de reciclagem de matéria orgânica 
(resíduos provenientes da cozinha, horta 
ou jardim) em que micro-organismos 
transformam os resíduos biodegradáveis 
depositados no compostor num fertili-
zante rico em nutrientes a que se chama 
composto.
Qualquer pessoa que disponha de espaço 
exterior livre poderá participar neste pro-
jeto de reciclagem doméstica que tem por 
objetivo reduzir a quantidade de resíduos 
urbanos biodegradáveis que são deposi-
tados em aterros ou incinerados, contri-
buindo assim para um melhor ambiente. 
Junte os restos de preparação da comida 
e materiais de jardim e despeje-os no 
compostor. Cubra com alguns ramos e 
folhas secas e deixe a natureza seguir o 
seu curso!
Os interessados devem contactar o 
Departamento de Ambiente e Gestão do 
Espaço Público através do telefone 263 
285 600 ou email ambiente@cm-vfxira.pt.
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 Os textos acima são da responsabilidade das forças políticas respetivas e não refletem necessariamente a opinião da Câmara Municipal.

Caras e Caros Munícipes,
Com a aprovação do orçamento 
municipal para 2022, o Partido 
Socialista garante uma política 
fiscal amiga das famílias, empresas 
e associações, com a aplicação da 
mais baixa taxa de IMI legalmente 
admissível, do IMI familiar, das 
isenções de derrama para as 
empresas, nomeadamente para as 
que criem e mantenham emprego, 
das isenções a favor do movimento 
associativo relativas aos bens 
imóveis afetos às suas atividades e 
da atualização dos valores das taxas 
e preços em função, unicamente, da 
inflação.  
Para o PS, a educação, o ambiente, 
a habitação, a dinamização do 
investimento, a instalação de 
empresas e a criação de emprego 
constituem prioridades fundamentais.
O PS valoriza o investimento público 
que qualifica o território e promove 
a melhoria da qualidade de vida das 
comunidades, de que são exemplos, 
entre tantos outros, a requalificação 
das Escolas Básicas do primeiro ciclo 
do ensino básico n.º 2 de Alhandra 
e do Cabo de Vialonga, a 1ª fase do 
Parque Linear Ribeirinho Estuário do 
Tejo Alverca do Ribatejo/Sobralinho, 
a Estratégia Local de Habitação no 
âmbito do 1º Direito e a 4ª fase da 
requalificação do Jardim Álvaro Vidal.
Assinalamos o início do procedimento 
destinado à alteração do Plano 
Diretor Municipal que permitirá 
a concretização de investimentos 
industriais ambientalmente 
sustentáveis no domínio da 
produção de energias renováveis 
para autoconsumo, promovendo a 
economia circular, estimulando a 
descarbonização e contribuindo para a 
transição climática.
Realçamos também o recente 
lançamento do projeto-piloto de 
trotinetes partilhadas com motor 
elétrico, que constituem uma moderna 
solução de mobilidade suave nas 
zonas ribeirinhas do nosso concelho.
O nosso compromisso é com o futuro 
das pessoas: num território inovador; 
de cultura; de destino turístico; jovem 
e inteligente; com resiliência urbana; 
com identidade diferenciadora; 
saudável; social; inclusivo; e de 
cidadania e governança participada. 
Contamos com todas e com todos para 
o concretizar. Podem contar connosco.

Passadas as eleições legislativas 
de 30 de Janeiro, com um resultado 
construído à medida da vontade 
do PS, insistindo-se na ideia de 
eleição de primeiros-ministros, a 
bi-polarização dos resultados e o 
acicatar do medo do regresso da 
direita, aquilo que o País precisa hoje 
é exatamente o mesmo – soluções 
para os problemas!

A cada dia que passa torna-se 
efectivamente mais urgente que 
se tomem medidas para valorizar 
o trabalho e os trabalhadores, 
aumentando salários, condição 
essencial ao desenvolvimento 
económico do país.

É urgente que se tomem medidas 
de defesa dos direitos dos pais e das 
crianças, que se garanta a dignidade 
dos idosos, que se promova o direito 
à educação, à cultura e ao desporto, 
à habitação e à mobilidade, entre 
outras. Torna-se urgente a opção 
pela defesa dos serviços públicos, 
nomeadamente o Serviço Nacional 
de Saúde.

A 26 de Janeiro, a CDU voltou a 
denunciar a situação em que se 
encontra o acesso aos cuidados de 
saúde primários no Concelho: faltam 
médicos de família (há cerca de 
20.000 utentes sem médico de família) 
e equipamentos de saúde adequados 
(prevê-se que o novo centro de saúde 
de Vialonga entre em ruptura em 
poucos anos e torna-se urgente um 
novo equipamento complementar na 
Póvoa de Santa Iria).

Estes problemas são resultado 
das opções políticas de direita que 
tomadas pelos Governos PS, PSD e 
CDS-PP, que desinvestem no SNS, 
atacam os direitos dos profissionais 
de saúde e insistem em fazer da 
saúde um negócio para os privados, 
esquecendo que a saúde é um direito 
de todos!

É este o nosso compromisso: intervir 
e lutar, com as populações, para 
defender e reforçar o SNS ernquanto 
garantia do direito à saúde, fixando 
e atraindo profissionais, valorizando 
carreiras e remunerações, garantindo 
assim um melhor serviço para todos!

Hoje, como sempre, é na CDU que 
se encontrará essa força de todos os 
dias para os combates e a luta dos 
trabalhadores e do povo em defesa 
dos seus interesses e aspirações.

Os vereadores eleitos pela CDU
Atendimentos, com marcação prévia 
para: Rua Dr. Manuel de Arriaga, nº 
24, 1º Esq.|Tel.: 263 285 623 | gav.
cdu@cm-vfxira.pt

Car@ Munícipe,

No final de Janeiro, completámos 100 
dias do nosso mandato autárquico. 
Conforme prometemos quando fomos 
eleitos,queremos fazer um balanço 
público e prestar contas da nossa ação 
política.

Os vereadores da Nova Geração 
apresentaram, nestes primeiros 
100 dias, 7 propostas em Reunião 
de Câmara, todas elas aprovadas. 
A criação de uma comissão de 
acompanhamento dos cuidados de 
saúde, a valorização do desporto no 
concelho, o apoio às empresas através 
do fórum empresarial regional ou 
dos espaços de coworking e ainda a 
preocupação com os resíduos urbanos e 
o acesso à internet.

Neste primeiros 100 dias conseguimos 
também integrar 8 das propostas 
do nosso programa eleitoral no 
Orçamento da Câmara Municipal para 
2022. Sendo que a disponibilização de 
trotinetes eléctricas, para lazer, nos 
passeios ribeirinhos, já entrou em 
projeto piloto.

Para os próximos 100 dias, muitos são 
os temas que vão ocupar a nossa ação: 
o estado do Hospital de Vila Franca, 
os problemas de estacionamento e 
mobilidade nos centros das freguesias, 
são algumas das bandeiras para as 
quais continuaremos a apresentar 
soluções, sempre com o maior 
interesse dos munícipes no nosso 
horizonte.

Esta é a Nova Geração, daqueles que 
estão cansados do modo como sempre 
se fez política no nosso concelho. 
Tentamos sempre que as nossas 
propostas sejam exequíveis e realistas 
mas que dêem sempre resposta a 
problemas concretos dos munícipes.

Mas para isso precisamos de si! Fale 
connosco! Diga-nos o que o preocupa e 
os seus sonhos para o desenvolvimento 
do concelho. Obrigado pelo seu apoio 
e continue a acompanhar-nos para 
sermos a verdadeira alternativa 
política em Vila Franca de Xira!

Os Vereadores da Nova Geração,

David Pato Ferreira
Ana Afonso

Gabinete de Apoio aos Vereadores - 
Coligação Nova Geração
Rua Dr. Manuel Afonso de Carvalho,  
nº 27/29
2625-183 Vila Franca de Xira 
vereadores.novageracao@cm-vfxira.pt
Tel.: 967100003
Atendimento com marcação prévia

Caras e caros Munícipes,

É com enorme orgulho e satisfação 
que foi aprovada a nossa proposta 
para a implementação da norma 
ISO 37001 - Norma Anticorrupção - 
Sistema de Gestão Anti Suborno na 
Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira.

A Norma Anti Suborno (ISSO 37001) 
é uma norma internacional, que visa 
concretizar os princípios de atuação 
das empresas ou organizações, nos 
seus códigos de conduta em matéria
de honestidade e de integridade. 
Estabelecendo normas de atuação 
com o objetivo de prevenir condutas 
ilícitas que constituam a prática de 
atos de corrupção e de acautelar 
potenciais situações de conflito de 
interesses.

Queremos garantir que estes ideais 
são parte integrante no dia a dia da 
nossa Câmara Municipal e esta norma 
é primordial para garantir que o 
nosso Município é pioneiro em 
medidas de luta contra a corrupção.

Assim sendo, pretendemos 
manifestar que o Chega e o Vereador 
Barreira Soares, estão empenhados 
na máxima transparência dos 
processos tratados pela Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira 
garantido que todos os assuntos 
tratados por este órgão se regem 
por elevados princípios de clareza, 
assegurando que serão sempre 
salvaguardados os primordiais 
interesses do nosso Município.

De reforçar que o Vereador Barreira 
Soares, continuará a estar presente 
no dia-a-dia do Concelho, mantendo o 
compromisso de continuar a ser a voz 
dos munícipes.

Posto isto, informamos que o nosso 
Vereador e o Chega vão continuar a 
lutar diariamente pelos interesses 
de todo o nosso Concelho, não só nas 
reuniões de Câmara, mas também 
junto dos Ministérios, Secretarias de 
Estado e nas ruas para que possamos 
ter sempre aquilo que é nosso por 
direito!

Contamos com todos vós neste longo 
caminho que iremos percorrer.

O Vereador do Partido CHEGA,
Barreira Soares

Atendimentos, com marcação prévia 
para:
Rua Dr. Manuel de Carvalho, nº 29, 
2600-184 Vila Franca de Xira| 
Tel.: 926 309 850 |
vereador.chega@cm-vfxira.pt

Forças Políticas representadas na Câmara Municipal
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Reunião ordinária e pública  
da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

APS - Associação de Promoção Social  
de Castanheira do Ribatejo, União das Freguesias  
de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, pelas 9h30,  
do dia 2021/11/03

Regimento da Câmara Municipal para o mandato autárquico 
2021/2025
- Proposta dos membros da CDU - Reprovado por maioria, com os 
votos a favor dos membros da CDU e os votos contra dos membros 
do PS, da Coligação Nova Geração e do CHEGA;
- Proposta do Sr. Presidente - Aprovado por maioria, com os votos a 
favor dos membros do PS, da Coligação Nova Geração e do CHEGA e 
os votos contra dos membros da CDU;

Recursos humanos a afetar aos diferentes grupos políticos/
partidários da Vereação da Câmara Municipal
Aprovado por unanimidade

Protocolo de colaboração e apoio para a gravação de um epi-
sódio do Programa “Isto é Matemática”
Aprovado por unanimidade

Relação dos atos praticados pelo Presidente da Câmara 
Municipal, cessante, no período compreendido entre 30 de 
setembro e 1 de outubro de 2021 - Ratificação/Sanação
Aprovado por unanimidade 

Concurso “Montras de Natal 2021” – Normas de participação 
Aprovado por unanimidade

Regulamento Administrativo Municipal de Proteção e Saúde 
Animal de Vila Franca de Xira – Publicitação do início do pro-
cedimento regulamentar, participação procedimental e cons-
tituição de interessados
Aprovado por unanimidade

Regulamento de Segurança e de Utilização dos Espaços de 
Acesso Público do Recinto Desportivo da Piscina Municipal de 
Vila Franca de Xira – Publicitação do início do procedimento 
regulamentar, participação procedimental e constituição de 
interessados
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara Municipal delega-
dos e praticados pelo Presidente, cessante, relacionados com 
o exercício de direito de preferência
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal delega-
dos e praticados pelo Presidente, cessante, e pelo Presidente 
relacionados com o exercício de direito de preferência – Áreas 
de reabilitação urbana
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal sub-
delegados e praticados pelo Vice-Presidente, cessante, e pelo 
Presidente no âmbito do licenciamento de obras particulares
Tomado conhecimento

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 254, do loteamento Quinta da Ponte – São João dos Mon-
tes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 3, do loteamento Casal do Urjal – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 57, do loteamento Quinta da Nossa Senhora de Fátima – 
São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 67, do loteamento Fonte do Vale – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 90, do loteamento Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 17, do loteamento Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 142, do loteamento Quinta da Coutada – Vila Franca de 
Xira
Aprovado por unanimidade

Relação dos atos praticados pelo Presidente da Câmara 
Municipal, cessante, no período de gestão autárquica - Rati-
ficação/Sanação
Aprovado por unanimidade 

Remoção de amianto nos edifícios escolares - Concelho de 
Vila Franca de Xira - Lote 3 - Escola Básica do Bom Sucesso – 
Alverca do Ribatejo – Orçamento de trabalhos a menos
Aprovado por unanimidade

Remoção de amianto nos edifícios escolares - Concelho de 
Vila Franca de Xira - Lote 6 - Escola Básica D. António de 
Ataíde – Castanheira do Ribatejo – Orçamento de trabalhos 
a menos
Aprovado por unanimidade

Remoção de amianto nos edifícios escolares - Concelho de 
Vila Franca de Xira - Lote 4 - Escola Básica Aristides de Sousa 
Mendes – Póvoa de Santa Iria – Orçamento de trabalhos a 
menos
Aprovado por unanimidade

Remoção de amianto nos edifícios escolares - Concelho de 
Vila Franca de Xira - Lote 5 - Escola Secundária Alves Redol – 
Vila Franca de Xira – Orçamento de trabalhos a menos
Aprovado por unanimidade

Ampliação da EB1 nº 2 de Alhandra – Desenvolvimento do 
plano de segurança e saúde – Plano específico de segurança 
para montagem, utilização e desmontagem de grua e atuali-
zação da planta de estaleiro e emergência
Aprovado por unanimidade

Construção da EB1 nº 2 de Vialonga – Auto de vistoria e rece-
ção definitiva parcial e liberação de caução
Aprovado por unanimidade

Reabilitação da rua da Juventude - Troço entre a rua do Tra-
balhador e a praça da Sociedade Filarmónica Recreio Alver-
quense – Alverca do Ribatejo – Auto de vistoria e receção 
provisória
Aprovado por unanimidade

Projeto de alteração ao regulamento de trânsito do Concelho 
de Vila Franca de Xira - Anexo para a União das Freguesias 
de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz – Avenida 
Baptista Pereira e adjacentes e urbanização da Quinta Nova 
– Consulta pública
Aprovado por unanimidade

Relação dos atos praticados pela Vereadora Manuela Ralha 
no período de gestão autárquica – Numeração de polícia - 
Ratificação/Sanação
Aprovado por unanimidade 

Designação de membros do júri do Prémio Literário “Alves 
Redol” 2021
Aprovado por unanimidade

Atribuição do Galardão ECOXXI-2021 
Tomado conhecimento e aprovado por unanimidade

Programas dirigidos à comunidade escolar “Brigada do Ama-
relo” e “Qual é o seu Papel?” – Normas de participação
Aprovado por unanimidade

Trabalhadores e Instalações Municipais
Aprovado por unanimidade

Reforçar o Serviço Nacional de Saúde
Aprovado por unanimidade

Um equipamento cultural para a Castanheira do Ribatejo
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros da CDU 
e da Coligação Nova Geração e a abstenção dos membros do PS e 
do CHEGA

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária e pública  
da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 
Salão Nobre dos Paços do Município,  
pelas 9h30, do dia 2021/11/17

Ata nº 19/2021, da primeira reunião de câmara no mandato 
autárquico de 2021/2025, realizada a 2021/10/22
Aprovado por unanimidade

Representação do Município em entidades públicas e privadas
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, 
da Coligação Nova Geração e da CDU e a abstenção do membro do 
CHEGA

Representação do Município de Vila Franca de Xira na Rota 
Histórica das Linhas de Torres Vedras - Associação para o 
Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das Linhas de Torres 
Vedras
Aprovado por unanimidade

4ª alteração permutativa ao Orçamento, Plano Plurianual de 
Investimentos e Plano de Atividades e Funcionamento Muni-
cipal da Câmara Municipal para 2021 
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, 
da Coligação Nova Geração e da CDU e a abstenção do membro do 
CHEGA

Mercado retalhista de Vila Franca de Xira - Pedido de altera-
ção de titularidade das bancas 18 e 19 da placa 1
Aprovado por unanimidade

Regulamento de Segurança e de Utilização dos Espaços de 
Acesso Público do Recinto Desportivo da Piscina Municipal de 
Vila Franca de Xira – Consulta pública 
Aprovado por unanimidade

Protocolo de estágio de curso profissional - Agrupamento de 
Escolas José Relvas
Aprovado por unanimidade

Campanhas de Gastronomia - Projeto de alteração ao regula-
mento - Consulta pública
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2022 - Publicitação de início de proce-
dimento e participação procedimental - Alteração aos regula-
mentos números 5/2015 e 6/2015
Aprovado por unanimidade

Alteração de titularidade - Fundo de maneio das feiras 
Aprovado por unanimidade

Eleição dos órgãos das autarquias locais 2021 – Compensação 
aos membros de mesa - Transferência de verbas para as fre-
guesias do Concelho 
Aprovado por unanimidade

Proposta do Regulamento Administrativo e Tabela de Taxas 
e Preços da Câmara Municipal para 2022 – Consulta pública
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, da 
Coligação Nova Geração e do CHEGA e a abstenção dos membros 
da CDU

Abertura de procedimento e aprovação prévia pela Assem-
bleia Municipal – Consulta para o financiamento a longo prazo 
para a execução de investimentos até € 5 881 594,00
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS e 
do CHEGA e a abstenção dos membros da CDU e da Coligação Nova 
Geração

Fornecimento de gás natural canalizado para o Município de 
Vila Franca de Xira – Adjudicação e aprovação da minuta do 
contrato
Aprovado por unanimidade

Aquisição de equipamentos para deposição de resíduos urba-
nos biodegradáveis (RUB) - Município de Vila Franca de Xira 
- Início do procedimento e remessa à Assembleia Municipal 
para aprovação da abertura do procedimento e autorização 
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, 
da Coligação Nova Geração e da CDU e a abstenção do membro do 
CHEGA

Contratação de serviços de limpeza de edifícios e equipamen-
tos do Município de Vila Franca de Xira - Modificação objetiva 
do contrato
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 133, do loteamento Quinta da Ponte - São João dos Mon-
tes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 134, do loteamento Quinta da Ponte - São João dos Mon-
tes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 137, do loteamento Quinta da Ponte - São João dos Mon-
tes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 218, do loteamento Quinta da Ponte – São João dos Mon-
tes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre 
o lote 137, do loteamento Terra da Pastoria - Forte da Casa
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 97, do loteamento Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade

5ª alteração ao loteamento da Quinta da Ponte, titulado pelo 
alvará nº 2/2015 - AUGI, de 25/03 - São João dos Montes - 
Abertura de consulta pública 
Aprovado por unanimidade

4ª alteração ao loteamento do Casal do Pinheiro, titulado pelo 
alvará nº 1/1999 - PMAUGI, de 13/07 – São João dos Montes – 
Abertura de consulta pública 
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento denominado por Talho da Borda da 
Estrada em Vala do Carregado, titulado pelo alvará de lotea-
mento nº 7/88, de 20/10 - Castanheira do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Pedido de isenção de taxas municipais referentes a fotocópias 
– ABEI - Associação para o Bem Estar Infantil da Freguesia de 
Vila Franca de Xira 
Aprovado por unanimidade

Remoção de amianto nos edifícios escolares – Concelho de 
Vila Franca de Xira – Lote 1 - Escola Secundária do Forte da 
Casa – Forte da Casa - Processo provisório de revisão de pre-
ços
Aprovado por unanimidade

Remoção de amianto nos edifícios escolares – Concelho de 
Vila Franca de Xira – Lote 2 - Escola Básica Padre José Rota 
– Forte da Casa - Processo provisório de revisão de preços
Aprovado por unanimidade

Remoção de amianto nos edifícios escolares – Concelho de 
Vila Franca de Xira – Lote 4 - Escola Básica Aristides de Sousa 
Mendes - Póvoa de Santa Iria - Auto de vistoria e receção pro-
visória
Aprovado por unanimidade

Remoção de amianto nos edifícios escolares – Concelho de 
Vila Franca de Xira – Lote 5 - Escola Secundária Alves Redol 
– Vila Franca de Xira - Auto de vistoria e receção provisória
Aprovado por unanimidade
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Execução de muro de contenção do talude a tardoz dos lotes 1 
e 3 da rua 9 de Agosto de 1990 - Alverca do Ribatejo - Processo 
de revisão de preços definitiva
Aprovado por unanimidade

Adaptação do edifício “Ninho de Empresas” para instalação 
da Unidade de Saúde de Vialonga - Vialonga - Processo de 
revisão de preços definitiva
Aprovado por unanimidade

Requalificação paisagística e anfiteatro ao ar livre do Jardim 
Municipal José Álvaro Vidal - 4ª fase - Alverca do Ribatejo - 
Plano de segurança e saúde
Aprovado por unanimidade

Demolição dos lotes 1 e 2 – Rua Quinta de Santo Amaro, bloco 
B – Monte Gordo – Vila Franca de Xira - Auto de vistoria e rece-
ção definitiva e liberação de caução
Aprovado por unanimidade

Remodelação da Escola Álvaro Guerra– Vila Franca de Xira - 
Alteração da data de conclusão da empreitada
Aprovado por unanimidade

Apoio aos refeitórios escolares - Ano letivo 2021/2022 - 
Adenda ao protocolo celebrado com o IAC e ABEI - Aprovação 
e compromisso de verbas
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, da 
Coligação Nova Geração e do CHEGA e os votos contra dos membros 
da CDU

Transportes escolares - Ano letivo 2021/2022 – Transferência 
para Instituições – Aprovação e compromisso de verbas
Aprovado por unanimidade

Doação de objetos museológicos ao Museu Municipal - Núcleo 
de Alverca, por Alberto Simões Maia Mesquita
Aprovado por unanimidade

Doação de objetos museológicos ao Museu Municipal - Núcleo 
de Alverca, por Anabela Barreiro Gomes Vilares
Aprovado por unanimidade

Doação de objetos museológicos ao Museu Municipal - Núcleo 
de Alverca, por Vítor Manuel Vieira Graça
Aprovado por unanimidade

Doação de objetos museológicos ao Museu Municipal - Núcleo 
de Alverca, por Rogério Dias Sequeira
Aprovado por unanimidade

Empreitada de reabilitação de fogos no parque habitacional 
municipal do Concelho – Conta final
Aprovado por unanimidade

Projeto de alteração ao Regulamento Municipal de Higiene e 
Limpeza Pública do Município de Vila Franca de Xira - Início do 
procedimento e participação procedimental
Aprovado por unanimidade

Estratégia Local de Habitação de Vila Franca de Xira - Acordo 
de colaboração entre o Município e o Instituto de Habitação 
e Reabilitação Urbana (IHRU), no âmbito do 1º Direito - Pro-
grama de apoio ao acesso à habitação - Aprovação da minuta 
do acordo de colaboração
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, 
da Coligação Nova Geração e da CDU e a abstenção do membro do 
CHEGA

Relação de atos da competência da Câmara Municipal delega-
dos e praticados pelo Presidente relacionados com o exercício 
de direito de preferência
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal delega-
dos e praticados pelo Presidente relacionados com o exercício 
de direito de preferência – Áreas de reabilitação urbana
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal subde-
legados e praticados pelo Presidente no âmbito do licencia-
mento de obras particulares
Tomado conhecimento

Reforço do apoio financeiro ao Xira Clube - Associação Des-
portiva e Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal 
e Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila 
Franca de Xira no âmbito da Festa de Natal em 2021
Aprovado por unanimidade

Condições dos agentes da PSP na passagem de nível
Aprovado por unanimidade

Medidas de apoio aos MPMEs
Reprovado por maioria, com os votos contra dos membros do PS, os 
votos a favor dos membros da CDU e a abstenção dos membros da 
Coligação Nova Geração e do CHEGA 

Comissão Municipal de Acompanhamento dos Cuidados de 
Saúde de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Vila Franca de Xira, Capital do Desporto
Aprovado por unanimidade

Celebração do dia 25 de Novembro como efeméride municipal
Reprovado por maioria, com os votos contra dos membros do PS 
e da CDU, o voto a favor do membro do CHEGA e a abstenção dos 
membros da Coligação Nova Geração 

Conhecimento de residência de todos os habitantes com 
necessidades especiais do Concelho
Retirado da ordem do dia, sendo presente à próxima reunião de 
câmara

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária e pública  
da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
Sociedade Euterpe Alhandrense, em Alhandra, União 
das Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e 
Calhandriz, pelas 9h30, do dia 2021/12/09

Ata nº 20/2021, da reunião de câmara ordinária e pública de 
2021/11/03
Aprovado por unanimidade

Doação do espólio de Carlos de Oliveira ao Museu do Neo-
-Realismo, por Maria Paula Serra de Oliveira e Filipe Diogo 
Paiva Serra de Oliveira
Aprovado por unanimidade

Cafetaria do Núcleo Museológico “A Póvoa e o Rio” – Póvoa de 
Santa Iria – Cedência da posição contratual
Aprovado por unanimidade

Apoio à recuperação e posterior adoção de canídeos – Asso-
ciação protetora de animais “O Cantinho da Milu”
Aprovado por unanimidade

Campeonato Regional de Kayak Polo – Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo – Alhandra Sporting Club
Aprovado por unanimidade
Atividade física e desportiva desenvolvida nas piscinas muni-
cipais (2022) – Contrato-Programa de Desenvolvimento Des-
portivo – Federação Portuguesa de Natação – Aprovação e 
remessa à Assembleia Municipal para autorização prévia do 
compromisso plurianual
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, da 
Coligação Nova Geração e do CHEGA e os votos contra dos membros 
da CDU

Feira Anual de Outubro 2022 – Projeto de alteração aos regu-
lamentos nºs 5/2015 e 6/2015 – Consulta pública
Aprovado por unanimidade

Cobrança de dívidas não tributárias – Protocolo a celebrar 
com a Autoridade Tributária e Aduaneira
Aprovado por unanimidade

Novo Palácio de Justiça de Vila Franca de Xira – Vila Franca de 
Xira – Minuta da escritura de cedência em direito de superfície 
de parcela do prédio urbano denominado Quinta das Torres, 
sito na EN10, para construção 
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS e 
da Coligação Nova Geração e os votos contra dos membros da CDU 
e do CHEGA

Abertura de procedimento concursal para constituição de 
reservas de recrutamento de trabalhadores em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo para assistente operacional (auxiliar de ação educativa)
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal para constituição de 
reservas de recrutamento de trabalhadores em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
incerto para assistente operacional (auxiliar de ação educa-
tiva)
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 2, do loteamento Estacal – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 19E, do loteamento Terra do Zé da Pia – Alverca do Riba-
tejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 67, do loteamento Pinhal das Areias – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre 
o lote 13, do loteamento Panasqueira I – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 338, do loteamento Quinta da Ponte – São João dos Mon-
tes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 48, do loteamento Casal do Álamo – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 2, do loteamento Quinta da Ponte – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 301, do loteamento Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 262, do loteamento Quinta da Coutada – Vila Franca de 
Xira
Aprovado por unanimidade

Reabilitação - Habitação social - Eficiência energética - Bairro 
PER do Carril - 2ª fase – Castanheira do Ribatejo – Alteração 
da data de conclusão da empreitada
Aprovado por unanimidade

Reabilitação - Habitação social - Eficiência energética - Bairro 
PER do Bom Retiro – Vila Franca de Xira – Processo de revisão 
de preços definitiva
Aprovado por unanimidade

Reabilitação da rua da Juventude - Troço entre a rua do Tra-
balhador e a praça da Sociedade Filarmónica Recreio Alver-
quense – Alverca do Ribatejo – Processo de revisão de preços 
provisória
Aprovado por unanimidade

Remoção de amianto nos edifícios escolares - Concelho de 
Vila Franca de Xira - Lote 4 - Escola Básica Aristides de Sousa 
Mendes – Póvoa de Santa Iria – Processo de revisão de preços 
provisória
Aprovado por unanimidade

Remoção de amianto nos edifícios escolares - Concelho de 
Vila Franca de Xira - Lote 5 - Escola Secundária Alves Redol – 
Vila Franca de Xira – Processo de revisão de preços provisória
Aprovado por unanimidade

Remoção de amianto nos edifícios escolares - Concelho de 
Vila Franca de Xira - Lote 3 - Escola Básica do Bom Sucesso 
– Alverca do Ribatejo – Auto de vistoria e receção provisória
Aprovado por unanimidade

Remoção de amianto nos edifícios escolares - Concelho de 
Vila Franca de Xira - Lote 6 - Escola Básica D. António de 
Ataíde – Castanheira do Ribatejo – Auto de vistoria e receção 
provisória
Aprovado por unanimidade

Execução da passagem superior pedonal na EN10 ao Km 
129+700, junto à urbanização da Malvarosa – Alverca do Riba-
tejo – Alteração da data de conclusão da empreitada
Aprovado por unanimidade

Doação de uma escultura ao Museu Municipal, por Higino 
Gonçalves (GINO)
Aprovado por unanimidade

Doação de dois panfletos alusivos ao Mausoléu do Matador de 
Toiros José Falcão ao Museu Municipal, por Alberto Manuel 
Moutinho Meireles
Aprovado por unanimidade

Doação do legado de Severiano Falcão ao Museu do Neo-Rea-
lismo, por Joaquim Miguel Freitas Falcão
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo “Caminho da Quinta da Pedra de 
Água” – Calhandriz – Revogação da deliberação nº 573, 
tomada em 2020/12/02
Aprovado por unanimidade

Jogo “Napoleão Bonaparte, o Princípio do Fim” – Preço de 
venda ao público
Aprovado por unanimidade

Prémio Literário Alves Redol 2019 – Preço de venda ao público 
de livro premiado
Aprovado por unanimidade

Prémio Literário Alves Redol - Divulgação dos vencedores (1º 
trimestre de 2022)
Tomado conhecimento

Compra e venda da fração municipal designada pela letra S, 
sita na rua Soda Póvoa, nº 9, 2º dtº – Forte da Casa
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, 
da CDU e da Coligação Nova Geração e a abstenção do membro do 
CHEGA

Compra e venda da fração municipal designada pelas letras 
AN, sita na rua António José da Silva, nº 2, 9º D – Vialonga
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, 
da CDU e da Coligação Nova Geração e a abstenção do membro do 
CHEGA

ARU da Castanheira do Ribatejo - Balcão Casa Pronta - Anún-
cio nº 100925/2021 - Exercício do direito de preferência do 
Município sobre a fração autónoma C (2º dtº) do prédio urbano 
inscrito na matriz sob o nº 1443, sito na rua Palha Blanco, 
nº 83 – Castanheira do Ribatejo – Ratificação de despacho do 
Presidente e autorização de aquisição da fração
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara Municipal delega-
dos e praticados pelo Presidente relacionados com o exercício 
de direito de preferência
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal delega-
dos e praticados pelo Presidente relacionados com o exercício 
de direito de preferência – Áreas de reabilitação urbana
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal subde-
legados e praticados pelo Presidente no âmbito do licencia-
mento de obras particulares
Tomado conhecimento

Conhecimento de residência de todos os habitantes com 
necessidades especiais do Concelho
Reprovado por maioria, com os votos contra dos membros do PS, 
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da CDU e da Coligação Nova Geração e o voto a favor do membro 
do CHEGA

Funcionamento regular da piscina da Calhandriz
Reprovado por maioria, com os votos contra dos membros do PS, da 
Coligação Nova Geração e do CHEGA e os votos a favor dos membros 
da CDU

Pela melhoria e requalificação das vias N248-3 e N10.6
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, 
da CDU e da Coligação Nova Geração e o voto contra do membro 
do CHEGA
Recolocação do Multibanco de A-dos-Loucos – São João dos 
Montes
Aprovado por unanimidade

Pela preservação e pela requalificação do Teatro Salvador 
Marques – Alhandra
Aprovado por unanimidade

Espaços CoWorking
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, da 
Coligação Nova Geração e do CHEGA e a abstenção dos membros 
da CDU

Alargamento da rede wi-fi gratuita “Xira Hotspot”
Aprovado por unanimidade

Comemorações do dia 25 de Novembro
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, da 
Coligação Nova Geração e do CHEGA e os votos contra dos membros 
da CDU

Colocação de dois abrigos de proteção aos agentes da PSP 
que se encontram a guardar a passagem da linha de comboio 
em Vila Franca de Xira e colocação no local de um WC público 
– Vila Franca de Xira
Reprovado por maioria, com os votos contra dos membros do PS, 
da CDU e da Coligação Nova Geração e o voto a favor do membro 
do CHEGA

Festival Música e Arte
Reprovado por maioria, com os votos contra dos membros do PS e da 
CDU, a abstenção dos membros da Coligação Nova Geração e o voto 
a favor do membro do CHEGA

Iniciar a negociação para a reabertura do Vilafranca Centro
Reprovado por maioria, com os votos contra dos membros do PS, 
da CDU e da Coligação Nova Geração e o voto a favor do membro 
do CHEGA

Visita às instalações da Associação dos Bombeiros de Alverca 
para identificar os problemas do atual quartel e entender se 
existe possibilidade de apoiar na construção de um quar-
tel novo para a Associação Humanitária dos Bombeiros de 
Alverca
O assunto não foi analisado, sendo presente à próxima reunião de 
câmara

Proposta urgente de início de construção do estádio municipal
O assunto não foi analisado, sendo presente à próxima reunião de 
câmara

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária e pública  
da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
Salão Nobre dos Paços do Município, pelas 9h30,  
do dia 2021/12/15

Ata nº 21/2021, da reunião de câmara ordinária e pública de 
2021/11/17
Aprovado por unanimidade

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) – Definição de taxas do 
imposto respeitantes ao ano de 2021, a liquidar e cobrar em 
2022, deduções fixas e isenções
Aprovado por unanimidade

Lançamento de Derrama relativa ao Imposto sobre o Rendi-
mento de Pessoas Coletivas (IRC) e respetivas isenções
Aprovado por unanimidade

Participação variável no Imposto sobre o Rendimento de Pes-
soas Singulares (IRS)
Aprovado por unanimidade

Consulta para o financiamento a longo prazo para a execução 
de investimentos – Proposta de adjudicação – Caixa Geral de 
Depósitos, SA – Aprovação e remessa à Assembleia Municipal 
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, da 
CDU e do CHEGA e a abstenção dos membros da Coligação Nova 
Geração

Orçamento, plano orçamental plurianual e grandes opções do 
plano da Câmara Municipal para o quinquénio 2022/2026
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS e da 
Coligação Nova Geração, os votos contra dos membros da CDU e a 
abstenção do membro do CHEGA

Mapa de pessoal da Câmara Municipal para o ano de 2022
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS e da 
Coligação Nova Geração, os votos contra dos membros da CDU e a 
abstenção do membro do CHEGA

Orçamento, plano orçamental plurianual e plano plurianual 
de investimentos dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento para o quinquénio 2022-2026
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS e 
da Coligação Nova Geração e os votos contra dos membros da CDU 
e do CHEGA

Mapa de pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento para o ano de 2022
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, da 
Coligação Nova Geração e do CHEGA e os votos contra dos membros 
da CDU

Autorização prévia favorável à assunção de compromissos 
plurianuais no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamen-
tos em Atraso
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS e 
da Coligação Nova Geração e a abstenção dos membros da CDU e 
do CHEGA

Acordo de gestão relativo à instalação, conservação e manu-
tenção das infraestruturas e dos equipamentos de iluminação 
pública da Ponte Marechal Carmona – Vila Franca de Xira
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, da 
Coligação Nova Geração e do CHEGA e os votos contra dos membros 
da CDU

Adenda ao protocolo de cedência de instalações sitas na rua 
Alves Redol, nº 127 (Antigo nº 123) – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

5ª alteração permutativa ao orçamento, plano plurianual de 
investimentos e plano de atividades e funcionamento munici-
pal da Câmara Municipal para 2021 
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, 
da CDU e da Coligação Nova Geração e a abstenção do membro do 
CHEGA

Contratação de serviços de vigilância para o Município de Vila 
Franca de Xira – Adjudicação e aprovação das minutas dos 
contratos - Lotes 1, 2 e 3
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, 
da CDU e da Coligação Nova Geração e a abstenção do membro do 
CHEGA

Contratação de serviços de limpeza nos edifícios, escolas e 
equipamentos desportivos do Município – Adjudicação e apro-
vação das minutas dos contratos, (lotes 1, 2 e 3) e revogação 
da decisão de contratar referente ao lote 4
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, 
da CDU e da Coligação Nova Geração e a abstenção do membro do 
CHEGA

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 290, do loteamento Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 307, do loteamento Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Remoção de amianto nos edifícios escolares – Concelho de 
Vila Franca de Xira – Lote 3 - Escola Básica do Bom Sucesso – 
Alverca do Ribatejo – Processo de revisão de preços provisória
Aprovado por unanimidade

Remoção de amianto nos edifícios escolares – Concelho de 
Vila Franca de Xira – Lote 6 - Escola Básica D. António Ataíde 
– Castanheira do Ribatejo – Processo de revisão de preços 
provisória
Aprovado por unanimidade

Remodelação da Escola Álvaro Guerra – Vila Franca de Xira – 
Processo de revisão de preços provisória
Aprovado por unanimidade

Remodelação da Escola Álvaro Guerra – Vila Franca de Xira – 
Orçamento de trabalhos a menos
Aprovado por unanimidade

Execução do Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo 
- Alverca do Ribatejo/ Sobralinho - Fase 1 - PLRETAS - Não 
adjudicação e revogação da decisão de contratar
Aprovado por unanimidade

Doação de bens culturais do espólio de Jorge Vieira, por Noé-
mia Cruz – Segunda parte
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara Municipal delega-
dos e praticados pelo Presidente relacionados com o exercício 
de direito de preferência – Áreas de reabilitação urbana
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal subde-
legados e praticados pelo Presidente no âmbito do licencia-
mento de obras particulares
Tomado conhecimento

Marcação das reuniões ordinárias da Câmara Municipal em 
2022
Aprovado por unanimidade

Reforço das respostas sociais no Concelho de Vila Franca de 
Xira
Retirado da ordem do dia

Cabazes de Natal para os trabalhadores
Reprovado por maioria, com os votos contra dos membros do PS e 
do CHEGA, a abstenção dos membros da Coligação Nova Geração e 
os votos a favor dos membros da CDU

Pela construção da variante de Alverca – Alverca do Ribatejo
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, 
da CDU e da Coligação Nova Geração e a abstenção do membro do 
CHEGA

Dia da modalidade
Aprovado por unanimidade

Visita às instalações da Associação dos Bombeiros de Alverca 
para identificar os problemas do atual quartel e entender se 
existe possibilidade de apoiar na construção de um quar-
tel novo para a Associação Humanitária dos Bombeiros de 
Alverca
Reprovado por maioria, com os votos contra dos membros do PS, 
da CDU e da Coligação Nova Geração e o voto a favor do membro 
do CHEGA

Proposta urgente de início de construção do estádio municipal
Retirado da ordem do dia

Criação do concurso “O melhor Prato” para as Campanhas 
Gastronómicas
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, da 
Coligação Nova Geração e do CHEGA e os votos contra dos membros 
da CDU

Processo disciplinar - Relatório final
Aprovado por maioria, por escrutínio secreto

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária e pública  
da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
SFRA – Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense, 
em Alverca do Ribatejo, União das Freguesias  
de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, pelas 9h30,  
do dia 2021/12/29

Ata nº 22/2021, da reunião de câmara ordinária e pública de 
2021/12/09
Aprovado por unanimidade

Descarbonização da indústria e economia circular - 4ª altera-
ção ao Plano Diretor Municipal - Início de procedimento
Aprovado por unanimidade

Tabela de tarifas e preços dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Vila Franca de Xira para o ano 2022
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, da 
Coligação Nova Geração e do CHEGA e os votos contra dos membros 
da CDU

Reforço do apoio e incentivo à pratica da natação adaptada 
Isenção do pagamento de taxas de utilização de transportes 
coletivos municipais – Alhandra Sporting Club 
Aprovado por unanimidade

Contratação de empréstimo a longo prazo para a execução de 
investimentos – Cláusulas contratuais
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, da 
CDU e do CHEGA e a abstenção dos membros da Coligação Nova 
Geração

Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos para 2022
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, da 
Coligação Nova Geração e do CHEGA e os votos contra dos membros 
da CDU

Contratação de serviços de lavagem e higienização de equi-
pamentos para deposição de resíduos urbanos no Concelho 
– Libertação de garantia bancária prestada como caução
Aprovado por unanimidade

Reconhecimento do direito à isenção de impostos munici-
pais, nomeadamente Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e 
Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imó-
veis (IMT), no âmbito do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF)
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 13, do loteamento do Casal Cabreiro – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 61, do loteamento do Casalinho – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 332, do loteamento da Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 333, do loteamento da Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade

5ª alteração ao loteamento da Quinta da Coutada, titulado 
pelo alvará do loteamento nº 2/2011-AUGI, de 04/05 – Vila 
Franca de Xira – Abertura de consulta pública
Aprovado por unanimidade

Ampliação da EB1 do Cabo de Vialonga – Vialonga – Desen-
volvimento do plano de segurança e saúde – Plano específico 
de segurança para montagem e desmontagem de grua torre
Aprovado por unanimidade

Execução da passagem superior pedonal na EN10, ao km 
129+700, junto à urbanização da Malvarosa – Alverca do Riba-
tejo – Alteração do diretor de fiscalização e do coordenador de 
segurança em obra
Aprovado por unanimidade
Empreitada de reabilitação de fogos no parque habitacional 
municipal do Concelho – Auto de vistoria – Receção definitiva 
(parcial)
Aprovado por unanimidade
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Relação de atos da competência da Câmara Municipal delega-
dos e praticados pelo Presidente relacionados com o exercício 
de direito de preferência
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal delega-
dos e praticados pelo Presidente relacionados com o exercício 
de direito de preferência – Áreas de reabilitação urbana
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal subde-
legados e praticados pelo Presidente no âmbito do licencia-
mento de obras particulares
Tomado conhecimento

Reforço das respostas sociais no Concelho de Vila Franca de 
Xira
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, da 
CDU e da Coligação Nova Geração e o voto contra do membro do 
CHEGA 

Pelo encerramento definitivo do Aterro do Mato da Cruz – 
Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Programa de regeneração para o Bom Sucesso e Arcena – 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, da 
CDU e da Coligação Nova Geração e o voto contra do membro do 
CHEGA 

Pela requalificação do auditório do Fórum da Chasa - Alverca 
do Ribatejo
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, da 
CDU e da Coligação Nova Geração e o voto contra do membro do 
CHEGA 

Pela garantia de segurança rodoviária na N10 – Sobralinho
Aprovado por unanimidade

Processo de negociação para as antigas vivendas das OGMA 
em Alverca – Alverca do Ribatejo
A discussão do assunto foi suspensa, transitando para a próxima 
reunião de câmara 

Fórum Empresarial Regional
O assunto não foi analisado, sendo presente à próxima reunião de 
câmara

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária e pública  
da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
Salão Nobre dos Paços do Município, pelas 9h30,  
do dia 2022/01/12

Ata nº 23/2021, da reunião de câmara ordinária e pública de 
2021/12/15
Aprovado por unanimidade

Contribuição financeira estatutária municipal no ano 2022 - 
AMIUC – Associação de Municípios com Infraestruturas Urba-
nas Concessionadas
Aprovado por unanimidade

Campeonato Distrital de Ginástica Acrobática – Contrato-pro-
grama de desenvolvimento desportivo - Associação de Ginás-
tica de Lisboa 
Aprovado por unanimidade

Campeonato de Inverno de Lisboa de Piscina Longa e Cam-
peonato Regional de Absolutos– Contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo – Associação de Natação de Lis-
boa
Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento de compartes – 
Quinta da Portela – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento denominado por Adarse – Alverca do 
Ribatejo, titulado pelo alvará de loteamento nº 9/85, de 05/06 
- Junção dos lotes 1 e 2 
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre 
o lote 350, do loteamento da Quinta da Ponte – São João dos 
Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre 
o lote 351, do loteamento da Quinta da Ponte – São João dos 
Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 162, do loteamento do Casal do Freixo – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara Municipal delega-
dos e praticados pelo Presidente relacionados com o exercício 
de direito de preferência
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal delega-
dos e praticados pelo Presidente relacionados com o exercício 
de direito de preferência – Áreas de reabilitação urbana
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal delega-
dos e praticados pelo Presidente no âmbito do licenciamento 
de obras particulares
Tomado conhecimento

Processo de negociação para as antigas vivendas das OGMA 
em Alverca do Ribatejo
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, da 
CDU e da Coligação Nova Geração e o voto contra do membro do 
CHEGA

Melhoria das condições de trabalho da comunidade piscatória 
avieira de Vila Franca de Xira
Aprovada por unanimidade a proposta dos membros do PS
Aprovada por unanimidade a proposta dos membros da CDU

Reforço das condições de resposta da rede primária de cui-
dados de saúde
Aprovada por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, os 
votos contra dos membros da CDU e do CHEGA e a abstenção dos 
membros da Coligação Nova Geração, a proposta dos membros do 
PS
Reprovada por maioria, com os votos contra dos membros do PS 
e do CHEGA, os votos a favor dos membros da CDU e a abstenção 
dos membros da Coligação Nova Geração, a proposta dos membros 
da CDU

Melhoria das condições de habitabilidade do bairro municipal 
avieiro de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Fórum Empresarial Regional
Aprovado por unanimidade

Seringas só no agulhão
Aprovado por unanimidade

Concelho sem monos
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, da 
Coligação Nova Geração e do CHEGA e a abstenção dos membros 
da CDU

Incentivo ao comércio local no concelho de Vila Franca de Xira
A discussão do assunto foi suspensa, transitando para uma próxima 
reunião

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária e pública  
da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
Bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa Iria, na 
Póvoa de Santa Iria, União das Freguesias de Póvoa de 
Santa Iria e Forte da Casa, pelas 9h30,  
do dia 2022/01/26

Ata nº 24/2021, da reunião de câmara ordinária e pública de 
2021/12/29
Aprovado por unanimidade

Adesão ao programa “Cidades Amigas das Crianças” - Comité 
Português para a UNICEF
Aprovado por unanimidade

Projeto piloto para a implementação de sistemas de trotinetas 
com motor elétrico partilhadas
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, da 
Coligação Nova Geração e do CHEGA e os votos contra dos membros 
da CDU

Mapa de fluxos de caixa e alteração modificativa ao orçamento 
e plano plurianual de investimentos dos Serviços Municipali-
zados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira do ano 
2022
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, 
da CDU e da Coligação Nova Geração e a abstenção do membro do 
CHEGA

Integração do saldo da gerência da execução orçamental de 
2021 da Câmara Municipal - Mapas de fluxos de caixa
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, 
da CDU e da Coligação Nova Geração e a abstenção do membro do 
CHEGA 

1ª alteração modificativa ao orçamento, plano plurianual de 
investimentos e plano de atividades e funcionamento munici-
pal da Câmara Municipal para 2022-2026
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, 
da CDU e da Coligação Nova Geração e a abstenção do membro do 
CHEGA

Fornecimento de energia elétrica para instalações alimenta-
das em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão 
normal dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 
de Vila Franca de Xira - Consulta prévia ao abrigo do Acordo 
Quadro da ESPAP (AQ-ELE-2020) - Compromisso plurianual 
- Abertura do procedimento - Aprovação e remessa à Assem-
bleia Municipal para autorização prévia do compromisso plu-
rianual
Aprovado por unanimidade

Mercado Retalhista de Vila Franca de Xira - Alteração de titu-
laridade da banca 3 da placa 1
Aprovado por unanimidade

Corrida das Lezírias 2022 - Contrato-Programa de Desenvol-
vimento Desportivo - Escola Profissional CEFAD – Formação 
Profissional, Ldª
Aprovado por unanimidade

Atualização dos preços das cremações e dos serviços, com 
base na variação do IPC (Índice de Preços no Consumidor), no 

crematório do cemitério da Póvoa de Santa Iria 
Aprovado por unanimidade

Regulamento e Tabela de Taxas e Preços da Câmara Munici-
pal para 2022
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS e da 
Coligação Nova Geração, os votos contra dos membros da CDU e a 
abstenção do membro do CHEGA

Regulamento de Fundos de Maneio
Aprovado por unanimidade

Fundos de maneio 2022
Aprovado por unanimidade

Fornecimento de combustíveis para o Município - Início do 
procedimento e remessa à Assembleia Municipal para auto-
rização prévia do compromisso plurianual e abertura do pro-
cedimento
Aprovado por unanimidade

Anulação de documentos de receita (DCR 1585 e 1758)
Aprovado por unanimidade

3ª alteração ao loteamento denominado por Quinta da Nossa 
Senhora de Fátima – São João dos Montes, titulado pelo 
alvará de loteamento nº 2/2006-AUGI, de 24/02 - Abertura de 
consulta pública
Aprovado por unanimidade

4ª alteração ao loteamento denominado por Casal do Pinheiro 
– São João dos Montes, titulado pelo alvará de loteamento nº 
1/1999-PMAUGI, de 13/07
Aprovado por unanimidade

Alteração ao Regulamento de Trânsito do Concelho de Vila 
Franca de Xira - Anexo para a União das Freguesias de Alhan-
dra, São João dos Montes e Calhandriz - Avenida Baptista 
Pereira e adjacentes e Urbanização da Quinta Nova
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, 
da CDU e da Coligação Nova Geração e a abstenção do membro do 
CHEGA

Ampliação da EB1 do Cabo de Vialonga - Alteração do diretor 
de fiscalização e do coordenador de segurança em obra
Aprovado por unanimidade

Ampliação da EB1 nº 2 de Alhandra - Alteração do diretor de 
fiscalização e do coordenador de segurança em obra
Aprovado por unanimidade

Execução de arruamentos, rede de abastecimento de águas e 
rede de drenagem de águas residuais no Casal do Cabreiro e 
Carcaça - Arcena – Alverca do Ribatejo - Substituição de dedu-
ções por seguro caução
Aprovado por unanimidade

Reabilitação do Celeiro da Patriarcal – Vila Franca de Xira - 
Auto de vistoria para efeitos de liberação parcial de caução
Aprovado por unanimidade 

Reabilitação da rua da Juventude - Troço entre a rua do Tra-
balhador e a praça da Sociedade Filarmónica Recreio Alver-
quense - Conta final
Aprovado por unanimidade

Remoção de amianto nos edifícios escolares - Concelho de 
Vila Franca de Xira
- Lote 1 - Escola Secundária do Forte da Casa - Conta final
Aprovado por unanimidade

Remoção de amianto nos edifícios escolares - Concelho de 
Vila Franca de Xira
- Lote 2 - Escola Básica Padre José Rota – Forte da Casa - 
Conta final
Aprovado por unanimidade

Remoção de amianto nos edifícios escolares - Concelho de 
Vila Franca de Xira
- Lote 3 - Escola Básica do Bom Sucesso – Alverca do Ribatejo 
- Conta final
Aprovado por unanimidade
 
Remoção de amianto nos edifícios escolares - Concelho de 
Vila Franca de Xira
- Lote 4 - Escola Básica Aristides de Sousa Mendes – Póvoa de 
Sana Iria - Conta final
Aprovado por unanimidade

Remoção de amianto nos edifícios escolares - Concelho de 
Vila Franca de Xira
- Lote 5 - Escola Secundária Alves Redol – Vila Franca de Xira 
- Conta final
Aprovado por unanimidade

Remoção de amianto nos edifícios escolares - Concelho de 
Vila Franca de Xira
- Lote 6 - Escola Básica D. António de Ataíde – Castanheira do 
Ribatejo - Conta final
Aprovado por unanimidade

Protocolo de associação ao contrato local de segurança do 
Município de Vila Franca de Xira - Área Governativa da Admi-
nistração Interna e APSDC - Associação de Promoção da 
Saúde e Desenvolvimento Comunitário 
Aprovado por unanimidade

Aquisição de equipamentos para deposição de resíduos urba-
nos biodegradáveis (RUB) para o Município - Minutas dos con-
tratos, adjudicação dos lotes 2 e 3 e revogação da decisão de 
contratar referente ao lote 1
Aprovado por unanimidade
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Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa e Ciclovia do Tejo (con-
curso público nº 12/17 DOVSM-EMP) - Liberação parcial da 
caução correspondente ao 3º ano do prazo de garantia da 
obra e liberação de 15% da caução referente aos trabalhos 
com prazo de garantia de 5 e 10 anos
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara Municipal delega-
dos e praticados pelo Presidente relacionados com o exercício 
de direito de preferência – Áreas de reabilitação urbana
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal delega-
dos e praticados pelo Presidente no âmbito do licenciamento 
de obras particulares
Tomado conhecimento

Mouchão da Póvoa de Santa Iria
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, 
da CDU e da Coligação Nova Geração e o voto contra do membro 
do CHEGA

Nó de acesso à A1 nos Caniços
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, 
da CDU e da Coligação Nova Geração e o voto contra do membro 
do CHEGA 

Espaço cultural para as freguesias da Póvoa de Santa Iria e 
Forte da Casa
Proposta dos membros do PS – Aprovado por maioria, com os votos 
a favor dos membros do PS, da Coligação Nova Geração e da CDU e 
os votos contra do membro do CHEGA;
Proposta dos membros da CDU – Reprovado por maioria, com os 
votos a favor dos membros da CDU, os votos contra dos membros 
do PS e do CHEGA e a abstenção dos membros da Coligação Nova 
Geração;

Criação de caixa amarela (yellow box) na rotunda de Alhandra
Aprovado por unanimidade

Agenda cultural do Concelho
Aprovado por unanimidade

ISO 37001 Norma anticorrupção - Sistema de gestão antis-
suborno
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, da 
Coligação Nova Geração e do CHEGA e a abstenção dos membros 
da CDU. 

Ata em minuta da reunião 
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária e pública  
da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira  
no Salão Nobre dos Paços do Município,  
pelas 9h30, do dia 2022/02/09

Ata nº 1/2022, da reunião de câmara ordinária e pública de 
2022/01/12
Aprovado por unanimidade

Parque Linear Ribeirinho Estuário do Tejo Alverca do Ribatejo/
Sobralinho - Fase I – Celebração de protocolo – Força Aérea 
Portuguesa
Aprovado por unanimidade

Estrutura orgânica interna dos serviços municipais
Aprovado maioria, com os votos a favor dos membros do PS e da 
Coligação Nova Geração e a abstenção dos membros da CDU e do 
CHEGA

Estrutura orgânica interna dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS e 
da Coligação Nova Geração e a abstenção dos membros da CDU e 
do CHEGA
 
Programa de ocupação de jovens 2022/23 - Vertentes de curta 
e longa duração
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, da 
Coligação Nova Geração e do CHEGA e a abstenção dos membros 
da CDU 

Regulamento Administrativo Municipal de Proteção e Saúde 
Animal de Vila Franca de Xira – Consulta pública
Aprovado por unanimidade

Regulamento de Segurança e de Utilização dos Espaços de 
Acesso Público do Recinto Desportivo da Piscina Municipal de 
Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Revogação por acordo entre as partes do contrato de arrenda-
mento comercial do bar das piscinas municipais - Complexo 
Municipal de Desporto, Recreio e Lazer de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Eventos 2022 – Constituição de fundos de maneio
Aprovado por unanimidade

Feiras 2022 – Constituição de fundos de maneio
Aprovado por unanimidade

Fixação de preços de venda de café e águas na sala de provas 
da Quinta de Subserra e nos alojamentos locais
Aprovado por unanimidade

Cobrança de dívidas tributárias e não tributárias – Protocolo a 
celebrar com a Autoridade Tributária e Aduaneira
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços para limpeza de edifícios e equipa-
mentos do Município de Vila Franca de Xira – Liberação de 
garantia bancária
Aprovado por unanimidade

Pedido de Isenção de taxas inerentes ao processo 49/21 ONE-
REDALV – Rua da Associação ATL da Bolonha, nº 1 – Póvoa 
de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Índice de Preços no Consumidor – Alteração ao Mapa de Infla-
ção Acumulada
Aprovado por unanimidade

Atualização dos 33 Regulamentos Específicos de Reconver-
são – Infraestruturas das AUGI
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote A18, do loteamento da Quinta da Panasqueira II – Alverca 
do Ribaejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre 
o lote 408, do loteamento da Quinta da Bela Vista – São João 
dos Montes 
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 137, do loteamento da Quinta da Coutada – Vila Franca 
de Xira
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 149, do loteamento da Quinta da Coutada – Vila Franca 
de Xira 
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 75, do loteamento da Casal do Freixo - Vialonga
Aprovado por unanimidade

2ª alteração ao loteamento da Fonte Santa – Vialonga - Par-
cela 2, titulado pelo alvará de loteamento nº 1/2019 – PROJES, 
de 29/05 - Abertura de consulta pública
Aprovado por unanimidade 

Eixo Povos – Quinta da Grinja – Requalificação do espaço 
público - Auto de vistoria para efeitos de liberação parcial de 
caução    
Aprovado por unanimidade

Reabilitação – Habitação Social – Eficiência energética – 
Bairro PER do Bom Retiro – Vila Franca de Xira - Conta final  
Aprovado por unanimidade

Execução de muros de contenção no cemitério de Vila Franca 
de Xira – Fases 1A, 1F e 2J - Início do procedimento e remessa 
à Assembleia Municipal para autorização prévia do compro-
misso plurianual e abertura do procedimento
Aprovado por unanimidade
 
Doação de uma obra de artes plásticas ao Museu do Neo-Rea-
lismo por Raquel Henriques da Silva
Aprovado por unanimidade

Merchandising - Preço de venda ao público 
Aprovado por unanimidade

RHLT - Associação para o Desenvolvimento Turístico e Patri-
monial das Linhas de Torres – Valor da quota anual para 
sócios fundadores
Aprovado por unanimidade

Prémio Carlos Paredes - Edição 2022 - Prazo para candida-
turas
Aprovado por unanimidade

Empreitada de reabilitação de fogos no parque habitacional 
municipal do Concelho – Abertura de procedimento
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara Municipal delega-
dos e praticados pelo Presidente relacionados com o exercício 
de direito de preferência
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal delega-
dos e praticados pelo Presidente relacionados com o exercício 
de direito de preferência – Áreas de reabilitação urbana
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal delega-
dos e praticados pelo Presidente no âmbito do licenciamento 
de obras particulares
Tomado conhecimento

Pela conclusão da construção do Nó 2 de acesso à A1, no 
Bairro do Paraíso, em Vila Franca de Xira
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, 
da CDU e da Coligação Nova Geração e o voto contra do membro 
do CHEGA

Requalificação do Bairro Social de Povos – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade 

Alargamento Periódico do Horário das Bibliotecas Municipais
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, da 
Coligação Nova Geração e do CHEGA e a abstenção dos membros 
da CDU

Via Verde para Reabilitar
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, da 
Coligação Nova Geração e do CHEGA e os votos contra dos membros 
da CDU;

Mobilidade em Vila Franca de Xira
Reprovado por maioria, com os votos contra dos membros do PS, 
da CDU e da Coligação Nova Geração e o voto a favor do membro 
do CHEGA

Ata em minuta da reunião 
Aprovado por unanimidade 

Reunião ordinária e pública da Câmara  
Municipal de Vila Franca de Xira  
Sport Clube Recreativo do Cabo, em Vialonga,  
Freguesia de Vialonga, pelas 9h30, do dia 2022/02/23

Ata nº 2/2022, da reunião de câmara ordinária e pública de 
2022/01/26
Aprovado por unanimidade

Programa de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes de 
Ensino Superior - Ano letivo 2021/2022
Aprovado por unanimidade

Eleição dos deputados à Assembleia da República – Compen-
sação aos membros de mesa – Transferência de verbas para 
as freguesias do concelho
Aprovado por unanimidade 

Promoção do vinho arinto de 2019, Encostas de Xira – Campa-
nha de gastronomia “Março, mês do sável”
Aprovado por unanimidade 
 
Contratação de fornecimento de refeições confecionadas para 
os refeitórios municipais – Anos 2019, 2020 e 2021 - Liberta-
ção de garantia bancária
Retirado da ordem do dia

1ª alteração permutativa ao orçamento, plano plurianual de 
investimentos e plano de atividades e funcionamento munici-
pal da Câmara Municipal para 2022
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS e 
da Coligação Nova Geração, o voto contra do membro do CHEGA e a 
abstenção dos membros da CDU

Contratação de serviços de limpeza nos edifícios, escolas e 
equipamentos desportivos do Município - Pronúncia e pro-
posta de decisão sobre o recurso hierárquico
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, 
da CDU e da Coligação Nova Geração e a abstenção do membro do 
CHEGA

Contratação de serviços de limpeza nos edifícios, escolas e 
equipamentos desportivos do Município - Apreciação e deci-
são da reclamação de habilitação
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, 
da CDU e da Coligação Nova Geração e a abstenção do membro do 
CHEGA

Pedido de isenção de taxas inerentes ao processo 284/21 LIC 
– Avenida Infante D. Pedro – Alverca do Ribatejo
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, 
da CDU e da Coligação Nova Geração e a abstenção do membro do 
CHEGA

Cedência de terreno para o domínio público – Largo Dr. Jaime 
Dias Simões, nº 7 – Arcena – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre 
o lote 381, do loteamento da Quinta da Ponte – São João dos 
Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre 
o lote 121, do loteamento da Quinta da Ponte - São João dos 
Montes
Aprovado por unanimidade

5ª Alteração ao loteamento da Quinta da Ponte- São João dos 
Montes, titulado pelo alvará 2/2015-AUGI, de 25/03 – Abertura 
de 2ª consulta pública 
Aprovado por unanimidade

Alteração à delimitação do loteamento da Quinta da Ponte - 
São João dos Montes, titulado pelo alvará 2/2015-AUGI, de 
25/03 
Aprovado por unanimidade

Reabilitação de fogos no PER de Povos –Vila Franca de Xira 
- Auto de vistoria para efeitos de liberação parcial de caução    
Aprovado por unanimidade

Ampliação da EB1 nº 2 de Alhandra - Desenvolvimento do 
Plano de Segurança e Saúde – Plano específico de segurança 
para cofragem de vigas e lajes, armaduras de ferro e beto-
nagem   
Aprovado por unanimidade

Reabilitação - Habitação social - Eficiência energética - Bairro 
PER do Carril - 2ª fase -Castanheira do Ribatejo - Aprovação 
dos trabalhos complementares para suprimento de erros e 
omissões do projeto e da minuta do contrato   
Aprovado por unanimidade

Reabilitação - Habitação social - Eficiência energética - Bairro 
PER do Carril - 2ª fase – Castanheira do Ribatejo - Orçamento 
de trabalhos a menos
Aprovado por unanimidade
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Contratação de serviços de limpeza nos edifícios, esco-
las e equipamentos desportivos afetos ao Município - Lote 
3 – Escola Gago Coutinho e Escola D. Martinho Vaz Castelo 
Branco - Modificação objetiva do contrato
Aprovado por unanimidade

Prémio Literário Alves Redol - Divulgação dos vencedores
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal delega-
dos e praticados pelo Presidente relacionados com o exercício 
de direito de preferência
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal delega-
dos e praticados pelo Presidente relacionados com o exercício 
de direito de preferência – Áreas de reabilitação urbana
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal delega-
dos e praticados pelo Presidente no âmbito do licenciamento 
de obras particulares
Tomado conhecimento

Lazer e mobilidade sustentável em Vialonga
Proposta dos membros do PS – Aprovado por maioria, com os votos 
a favor dos membros do PS, da CDU e da Coligação Nova Geração e 
o voto contra do membro do CHEGA
Proposta dos membros da CDU – Reprovado por maioria, com os 
votos contra dos membros do PS e do CHEGA, os votos a favor dos 
membros da CDU e a abstenção dos membros da Coligação Nova 
Geração

Quinta da Flamenga (edifício e terreno) - Vialonga
Proposta dos membros do PS – Aprovado por maioria, com os votos 
a favor dos membros do PS e da Coligação Nova Geração e os votos 
contra dos membros da CDU e do CHEGA
Proposta dos membros da CDU – Reprovado por maioria, com os 
votos contra dos membros do PS e do CHEGA, os votos a favor dos 
membros da CDU e a abstenção dos membros da Coligação Nova 
Geração

Loja do Munícipe/Espaço do Cidadão em Vialonga
Proposta dos membros do PS – Aprovado por maioria, com os votos 
a favor dos membros do PS, da CDU e da Coligação Nova Geração e 
o voto contra do membro do CHEGA
Proposta dos membros da CDU – Reprovado por maioria, com os 
votos contra dos membros do PS e do CHEGA, os votos a favor dos 
membros da CDU, e a abstenção dos membros da Coligação Nova 
Geração

8 de Março – Dia Internacional da Mulher
Proposta dos membros da CDU – Reprovado por maioria, com os 
votos contra dos membros do PS e da Coligação Nova Geração e os 
votos a favor dos membros da CDU e do CHEGA
Proposta dos membros da Coligação Nova Geração – Aprovado por 
unanimidade
Proposta dos membros do PS – Aprovado por maioria, com os votos 
a favor dos membros do PS, da Coligação Nova Geração e do CHEGA 
e os votos contra dos membros da CDU

Voto de pesar pelo falecimento de Jaime Serra
Aprovado por unanimidade

App Xira
Aprovado por unanimidade

Projeto Piloto “Segurança nas Escolas”
Reprovado por maioria, com os votos contra dos membros do PS, 
da CDU e da Coligação Nova Geração e o voto a favor do membro 
do CHEGA 

Processo de inquérito - Relatório final
Aprovado 

Processo disciplinar - Relatório final
Aprovado

Ata em minuta da reunião 
Aprovado por unanimidade 

Despachos

- Nº 55-A/2021 – Representação do Município de Vila Franca 
de Xira na Rota Histórica das Linhas de Torres Vedras - Asso-
ciação para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das 
Linhas de Torres Vedras;

- Nº 56-A/2021 - Certificado de nível de representatividade na 
plataforma de contratação pública e designação de gestora de 
procedimento;

- Nº 57-A/2021 - Suplência da Diretora de Departamento 
Municipal do Departamento de Planeamento e Gestão Urba-
nística nas suas ausências, faltas e impedimentos;

- Nº 58-A/2021 - Suplência da Diretora de Departamento 
Municipal do Departamento de Obras, Viaturas e Infraestru-
turas nas suas ausências, faltas e impedimentos;

- Nº 59-A/2021 - Suplência do Diretor de Departamento Muni-
cipal do Departamento de Educação nas suas ausências, fal-
tas e impedimentos;

- Nº 60-A/2021 - Suplência do Diretor de Departamento Muni-
cipal do Departamento de Gestão Administrativa e Jurídica 
nas suas ausências, faltas e impedimentos;

 - Nº 61-A/2021 – Subdelegação de competência no Diretor de 
Departamento Municipal do Departamento de Gestão Admi-
nistrativa e Jurídica em matéria específica referente à gestão 
e direção de recursos humanos;

- Nº 62-A/2021 – Subdelegação de competências no Chefe 
de Divisão Municipal da Divisão de Recursos Humanos do 
Departamento de Gestão Administrativa e Jurídica em maté-
rias específicas referentes à gestão e direção de recursos 
humanos;

- Nº 63-A/2021 - Delegação de competências no Diretor de 
Departamento Municipal do Departamento de Gestão Admi-
nistrativa e Jurídica no âmbito dos processos de contraorde-
nação;

- Nº 65-A/2021 - Designação, em regime de substituição, para 
o cargo de chefe de divisão municipal da Divisão de Trans-
portes e Equipamento Mecânico do Departamento de Obras, 
Viaturas e Infraestruturas, com acumulação do exercício de 
cargos dirigentes do mesmo nível e grau sem direito a acu-
mulação das remunerações base;

- Nº 66-A/2021 - Promoção do reforço das medidas de preven-
ção da infeção epidemiológica por COVID- 19;

- Nº 67-A/2021 - Designação da Vice-Presidente da Câmara 
Municipal;

- Nº 68-A/2021 - Suplência da Chefe de Divisão da Divisão 
Municipal de Turismo, nas suas ausências, faltas ou impedi-
mentos;

- 70-A/2021 - Concessão de tolerância de ponto no período de 
Natal e Ano Novo. 

- Nº 71-A/2021 - Adoção e implementação do teletrabalho 
obrigatório entre 26 de dezembro de 2021 e 9 de janeiro de 
2022;

- Nº 1/2022 - Adoção e implementação do teletrabalho obriga-
tório até 14 de janeiro de 2022;

- Nº 3/2022 - Certificado de nível de representatividade na 
plataforma de contratação pública e designação de gestores 
de procedimento no âmbito da Divisão de Recursos Humanos 
do Departamento de Gestão Administrativa Jurídica;

- Nº 4/2022 - Representação da entidade competente para a 
decisão de contratar na plataforma eletrónica de contrata-
ção pública no âmbito da Divisão de Recursos Humanos do 
Departamento de Gestão Administrativa e Jurídica;

- Nº 7/2022 - Cessação das situações de teletrabalho, retorno 
à prestação de trabalho presencial e manutenção da obriga-
toriedade do uso de máscara ou viseira;

- Nº 8/2022 - Concessão de tolerância de ponto no dia de Car-
naval.

Sessão extraordinária da Assembleia  
Municipal de Vila Franca de Xira

Salão do Ateneu Artístico Vilafranquense 
Vila Franca de Xira 
25 de novembro de 2021 – 18h00

Ponto 1 - XXV Congresso da ANMP – Eleição dos Presidentes 
de Junta de Freguesia (efetivo e
substituto) que representarão as Juntas de Freguesia do Con-
celho
Eleito por maioria o Presidente da Junta da União de Freguesias de 
Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, Mário Batista, com 28 votos a 
favor, 1 contra e 10 em branco.

Ponto 2 - Abertura de procedimento e aprovação prévia pela 
Assembleia Municipal – Consulta
para o financiamento a longo prazo para a execução de inves-
timentos até 5.881.594,00€
Aprovado por maioria, com 25 votos a favor dos eleitos do PS, do 
CHEGA, do PAN e do CDS e 14 abstenções, dos eleitos da CDU, da 
Nova Geração e do BE.

Ponto 3 - Aquisição de equipamentos para deposição de 
resíduos urbanos biodegradáveis (RUB) – Município de Vila 
Franca de Xira – Aprovação da abertura do procedimento e 
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade.

Sessão ordinária da Assembleia Municipal  
de Vila Franca de Xira

Auditório da Sociedade Filarmónica Recreativa  
Alverquense 
28 de dezembro de 2021 – 16h00

Período antes da ordem do dia

Ponto 1 - Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente 
da Câmara Municipal (correspondente ao período de 19 de 
agosto a 28 de novembro de 2021)
O documento foi apreciado pelos eleitos municipais

Ponto 2 - Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) – Definição de 
taxas do imposto respeitantes
ao ano de 2021, a liquidar e cobrar em 2022, deduções fixas e 
isenções - Aprovação
Aprovado por maioria com trinta e seis votos a favor, dos eleitos 
do PS, CDU, Nova Geração, CHEGA e CDS-PP e as abstenções dos 
eleitos do Bloco de Esquerda e PAN.

Ponto 3 - Lançamento de Derrama relativa ao Imposto sobre o 
Rendimento de Pessoas
Coletivas (IRC) e respetivas isenções – Aprovação

Aprovado por maioria, com trinta e oito votos a favor dos eleitos do 
PS, CDU, Nova Geração, CHEGA, Bloco de Esquerda e CDS-PP, e a 
abstenção do eleito do PAN

Ponto 4 - Participação variável no Imposto sobre o Rendi-
mento de Pessoas Singulares (IRS) -
Aprovação
Aprovado por unanimidade.

Ponto 5 - Consulta para o financiamento a longo prazo para a 
execução de investimentos –
proposta de adjudicação - Aprovação
Aprovado por maioria com trinta e três votos a favor, dos eleitos do 
PS, CDU, CHEGA, PAN e CDS-PP e seis abstenções, dos eleitos da 
Nova Geração e Bloco de Esquerda.

Ponto 6 - Orçamento, plano orçamental plurianual e grandes 
opções do plano da Câmara
Municipal para o quinquénio 2022/2026 – Aprovação
Aprovado por maioria com vinte e cinco votos a favor, dos eleitos do 
PS, Nova Geração e CDS-PP, três abstenções, dos eleitos do Bloco 
de Esquerda e PAN e onze votos contra dos eleitos da CDU e CHEGA.

Ponto 7 - Mapa de pessoal da Câmara Municipal para o ano 
de 2022 – Aprovação
Aprovado por maioria com vinte e oito votos a favor, dos eleitos do PS, 
Nova Geração, Bloco de Esquerda, PAN e CDS-PP, três abstenções 
dos eleitos do CHEGA e oito votos conta dos eleitos da CDU.

Sessão extraordinária da Assembleia  
Municipal de Vila Franca de Xira

Pavilhão do Sport Cube Recreativo do Cabo  
– Freguesia de Vialonga 
22 de fevereiro de 2022 – 18H00

Ponto 1 - Conselho Municipal de Educação – eleição do Pre-
sidente de Junta de Freguesia em representação das Fregue-
sias do Concelho, para o mandato autárquico de 2021/2025
Eleito por maioria o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca 
de Xira. 

Ponto 2 - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – elei-
ção de quatro cidadãos eleitores, preferencialmente com 
especiais conhecimentos e capacidades para intervir na área 
de crianças e jovens em perigo, para integrarem a mencio-
nada Comissão na sua modalidade alargada de funciona-
mento, no mandato autárquico de 2021/2025
Eleitos por maioria os quatro cidadãos mais votados de entre as seis 
candidaturas apresentadas.

Ponto 3 - Conselho da Comunidade do Agrupamento de Cen-
tros de Saúde Estuário do Tejo – eleição de representante do 
Município para o triénio 2021/2024
Eleito por maioria o cidadão mais votado de entre as três 
candidaturas.

Ponto 4 - Conselho Municipal de Juventude- eleição do repre-
sentante de cada um dos grupos municipais ou partidos polí-
ticos representados na Assembleia Municipal, no mandato 
autárquico de 2021/2025
Eleitos por maioria os cidadãos indicados por cada uma das 
bancadas.

Ponto 5 - Comissão Municipal para a Deficiência- eleição 
de um representante da Assembleia Municipal, no mandato 
autárquico de 2021/2025
Eleito por maioria o cidadão mais votado de entre as duas 
candidaturas apresentadas.

Ponto 6 - Comissão Municipal de Toponímia- eleição de um 
representante da Assembleia Municipal, no mandato autár-
quico de 2021/2025
Eleito por maioria o cidadão mais votado de entre as três 
candidaturas apresentadas.

Ponto 7 - Conselho Cinegético e da Conservação da Fauna 
Municipal- eleição de um autarca de Freguesia, no mandato 
autárquico de 2021/2025
Eleito por maioria o autarca de freguesia mais votado de entre as 
duas candidaturas apresentadas.

Ponto 8 -  Comissão Municipal de Proteção Civil- eleição de 
um representante das Juntas de Freguesia do Concelho
Eleito por maioria o Presidente da Junta da União de Freguesias de 
Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras.

Ponto 9 - Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos 
Rurais, a constituir- eleição de dois representantes das Fre-
guesias do Concelho
Eleitos por maioria os dois representantes das autarquias mais 
votados, das quatro candidaturas apresentadas.

Ponto 10 - Comissão Municipal de Acompanhamento Ambien-
tal do Centro de Produção de Alhandra - eleição do represen-
tante de cada um dos grupos municipais ou partidos políticos 
representados de cada um dos grupos municipais ou partidos 
políticos representados na Assembleia Municipal.
Eleitos por maioria os cidadãos indicados por cada uma das 
bancadas.

Ponto 11 - Conselho Municipal de Segurança – três represen-
tantes das IPSS
Eleitos por maioria os três cidadãos apresentados.

Conselho Municipal de Segurança – três representantes das 
associações culturais do concelho
Eleitos por maioria os três cidadãos apresentados.

Conselho Municipal de Segurança - três representantes das 
associações desportivas do concelho
Eleitos por maioria os três cidadãos apresentados.
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20 de abril 
União das Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e 
Calhandriz
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A Câmara Municipal tem presença oficial nas Redes Sociais.  Siga-nos em:

cmvilafrancadexira

Conselho Municipal de Segurança - um representante 
dos estabelecimentos de ensino público que operam na 
área territorial do Município
Eleito por maioria o cidadão apresentado.

Conselho Municipal de Segurança - um representante 
dos estabelecimentos de ensino particular ou coopera-
tivo que operam na área territorial do Município
Eleito por maioria o cidadão apresentado 

Conselho Municipal de Segurança – um membro de 
cada um dos grupos municipais ou partidos políticos 
representados na Assembleia Municipal
Foram eleitos por unanimidade os sete representantes 
nomeados.

Ponto 12 - Aprovação do Regimento da Assembleia 
Municipal 
Aprovado por unanimidade.

Sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de Vila Franca de Xira

Pavilhão do Sport Cube Recreativo do Cabo –  
Freguesia de Vialonga 
24 de fevereiro de 2022 – 18H00

Período antes da ordem do dia
Foram aprovadas por unanimidade dos presentes o 
ponto dois da ata da sessão de 25.11.2021 e o ponto 
cinco da ata da sessão de 28.12.2021-

Ponto 1 - Apreciação da informação escrita do Sr. 
Presidente da Câmara Municipal (correspondente ao 
período de 29 de novembro de 2021 a 30 de janeiro de 
2022)
O documento foi apreciado pelos eleitos municipais

Ponto 2 - Mapa de fluxos de caixa e alteração modifica-
tiva ao orçamento e plano plurianual de investimentos 
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 
de Vila Franca de Xira do ano 2022 – Aprovação
Aprovado por maioria com trinta e seis votos a favor, dos 
eleitos do PS, CDU, Nova Geração, Bloco de Esquerda, PAN e 
CDS-PP e três votos contra dos eleitos do CHEGA. 

Ponto 3 - Integração do saldo da gerência da execução 
orçamental de 2021 da Câmara Municipal – Mapas de 
fluxos de caixa – Aprovação
Aprovado por maioria com trinta e seis votos a favor, dos 
eleitos do PS, CDU, Nova Geração, Bloco de Esquerda, PAN e 
CDS-PP e três votos contra dos eleitos do CHEGA. 

Ponto 4 - 1ª alteração modificativa ao orçamento, plano 
plurianual de investimentos e plano de atividades e 
funcionamento municipal da Câmara Municipal para 
2022-2026 – Aprovação
Aprovado por maioria com trinta e seis votos a favor, dos 
eleitos do PS, CDU, Nova Geração, Bloco de Esquerda, PAN e 
CDS-PP e três votos contra, dos eleitos do CHEGA. 

Ponto 5 - Regulamento e Tabela de Taxas e Preços da 
Câmara Municipal para 2022. - Aprovação
Aprovado por maioria, com vinte e seis votos a favor, 
dos eleitos do PS, Nova Geração, PAN e CDS-PP, duas 
abstenções, dos eleitos do Bloco de Esquerda e onze votos 
contra, dos eleitos da CDU e CHEGA.

Ponto 6 - Estrutura orgânica interna dos serviços 
municipais – Aprovação
Aprovado por maioria, com vinte e seis votos a favor, 
dos eleitos do PS, Nova Geração, PAN e CDS-PP, treze 
abstenções, dos eleitos da CDU, Chega e Bloco de 
Esquerda

Ponto 7 - Estrutura orgânica interna dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento – Aprovação
Aprovado por maioria, com vinte e seis votos a favor, 
dos eleitos do PS, Nova Geração, PAN e CDS-PP, treze 
abstenções, dos eleitos da CDU, Chega e Bloco de Esquerda.

Ponto 8 - Alteração ao Regulamento de Trânsito do 
Concelho de Vila Franca de Xira – Anexo para a União 
de Freguesias de Alhandra, S. João dos Montes e 
Calhandriz – Avenida Batista Pereira e adjacentes e 
Urbanização da Quinta Nova - Aprovação
Aprovado por unanimidade.

Ponto 9 -  Regulamento de Segurança e de Utilização 
dos Espaços de Acesso Público do Recinto Desportivo 
da Piscina Municipal de Vila Franca de Xira – Aprovação
Aprovado por unanimidade.

Ponto 10 - Atualização dos 33 Regulamentos Específi-
cos de Reconversão – Infraestruturas das AUGI – Apro-
vação
Aprovado por unanimidade.

Ponto 11 - Fornecimento de energia elétrica para ins-
talações alimentadas em média tensão, baixa tensão 
especial e baixa tensão normal dos Serviços Municipa-
lizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira – 
Consulta prévia ao abrigo do Acordo Quadro da ESPAP 
(AQ-ELE-2020) – Compromisso plurianual – Abertura 
do procedimento – autorização prévia do compromisso 
plurianual – Aprovação
Aprovado por unanimidade.

Ponto 12 - Fornecimento de combustíveis para o Muni-
cípio – autorização prévia do compromisso plurianual e 
abertura do procedimento – Aprovação
 Aprovado por unanimidade.

Ponto 13 - Execução de muros de contenção no cemi-
tério de Vila Franca de Xira – Fases 1A, 1F e 2J – autori-
zação prévia do compromisso plurianual e abertura de 
procedimento – Autorização
Aprovado por unanimidade.

Ponto 14 - Escola Básica e Secundária de Vialonga – 
ponto de situação            
O documento foi apreciado pelos eleitos municipais

Ponto 15 - Discussão e apreciação de moções apresen-
tadas na sessão
A moção «Dia Internacional das Mulheres – Olhos que nos 
veem, coração que nos sente », apresentada pelo Bloco de 
Esquerda, foi aprovada por maioria, com onze votos a favor, 
dos eleitos da CDU, BE e PAN, vinte abstenções, dos eleitos 
do PS e oito votos contra, dos eleitos da Nova Geração, do 
CHEGA e do CDS-PP.

A moção «Prorrogação do prazo de transferência das 
competências no domínio da ação social para os órgãos 
municipais», proposta pelo PS foi aprovada por unanimidade. 

A moção «Ampliação da rede de ciclovias no concelho de 
Vila Franca de Xira», proposta pelo PAN, com as alterações 
sugeridas pelo PS foi aprovada por unanimidade.

A recomendação «Propaganda política», proposta pelo 
CHEGA, foi aprovada por maioria com 10 votos a favor, dos 
eleitos da Nova Geração, CHEGA, Bloco de Esquerda e PAN 
vinte abstenções, dos eleitos do PS e nove votos contra, dos 
eleitos da CDU e do CDS-PP.

A moção «François Vie» proposta pelo CHEGA foi aprovada 
por unanimidade.

A moção «8 de Março – Dia Internacional da Mulher» 
proposta pela CDU foi rejeitada por maioria com vinte e oito 
votos contra, dos eleitos do PS, Nova Geração, CHEGA e 
CDS-PP e onze votos a favor, dos eleitos da CDU, Bloco de 
Esquerda e PAN.  

A moção «Medidas de apoio às micro, pequenas e médias 
empresas», proposta pela CDU, com as alterações sugeridas 
pelo Bloco de Esquerda, foi rejeitada por maioria, com vinte 
votos contra, dos eleitos do PS, dez votos a favor, dos eleitos 
da CDU e Bloco de Esquerda, e nove abstenções, dos eleitos 
da Nova Geração, CHEGA, PAN e CDS-PP

A recomendação «Piscinas de Vialonga» proposta pela Nova 
Geração foi aprovada por unanimidade.

A moção «Nó dos Caniços» proposta pela Nova Geração, 
com as alterações sugeridas pelo PAN, foi aprovada por 
unanimidade.

Foi efetuada a apresentação, pela CDU, do voto de pesar pelo 
“Falecimento de Jaime Serra”

Foi efetuada a apresentação, pelo CDS-PP, da saudação 
“Solidários com a Ucrânia”

A Moção «Dia Internacional da Mulher» proposta pelo PS, foi 
aprovada por maioria com trinta e oito votos, dos eleitos do 
PS, CDU, Nova Geração, CHEGA, Bloco de Esquerda, PAN e 
um voto contra da eleita do CDS-PP.

     DELIBERAÇÕES E DESPACHOS




