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ATUAL

Preços da água com decréscimo generalizado no Concelho
Com o intuito de conferir apoio e proteção às famílias, às empresas e às instituições do Município,
os preços de “abastecimento de água” e de “saneamento e tratamento de águas residuais” serão
reduzidos em 2016, numa diminuição de receita de cerca de €1.500.000,00.
– Consumos domésticos: à exceção do 1.º escalão de consumo, cujo valor é mantido, verificam-se
descidas nos restantes, com destaque para o 3.º escalão, com uma diminuição na ordem dos 11%.
– O tarifário para famílias numerosas terá o maior decréscimo no 3.º escalão, de cerca de 11%.
– Para os beneficiários de tarifário social (que auferem de Rendimento Social de Inserção) haverá
isenção da tarifa fixa e uma redução de 23% no 1.º escalão de consumo da taxa variável.
– Consumos não-domésticos: as IPSS’s e Associações terão uma redução de cerca de 2,5% e, nos
consumos industriais/comerciais, haverá diminuição superior a 20% no 2.º escalão de consumo.
À anterior tarifa relativa apenas ao saneamento junta-se a do tratamento de acordo com recomendação da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos - “Saneamento e tratamento de águas
residuais” - com quatro escalões para consumos domésticos e dois para consumos não-domésticos.
Ao nível dos consumos domésticos, salienta-se a redução da tarifa variável do 1.º escalão, na ordem
dos 27%.
Para os beneficiários de tarifário social está prevista a isenção do pagamento de tarifa fixa e uma
redução de 44% na tarifa variável (novas tarifas sociais agora criadas).
Nos consumos não-domésticos salienta-se a redução do valor da tarifa variável para IPSS’s e associações, na ordem dos 13,5%.

Programa de Ajuda Alimentar a famílias carenciadas
Cerca de 600 famílias são apoiadas todos os meses
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O executivo municipal aprovou a verba de cerca de 140 mil euros para o seu Programa de Ajuda
Alimentar às Famílias Carenciadas em 2016, num total de 600, que revertem na aquisição de cabazes. Assegurados mensalmente pela Câmara Municipal, o seu conteúdo é proporcional à composição do agregado familiar, assim como à sua condição socioeconómica, sendo esta avaliada
previamente pelas entidades que apoiam o Município na distribuição dos géneros alimentícios.
O Programa é financiado pelo protocolo existente entre
o Município de Vila Franca de Xira e a Sociedade Central
de Cervejas em 100 mil euros, sendo o restante assegurado pelo Orçamento Municipal.
Apesar das diversas respostas existentes no Concelho,
este programa continua a afigurar-se como essencial
para colmatar as necessidade destes agregados familiares, nomeadamente no caso dos que se viram pela
primeira vez confrontados com situações de extrema
carência, originada pelo desemprego.
No âmbito do Programa que vigora ainda este ano, a
Câmara reforçou os cabazes para a época natalícia. Para
além do habitual conjunto de bens alimentares de pri
meira necessidade e de higiene pessoal, foi adicionado
um conjunto de géneros alimentares que lhes permitem
desfrutar de uma tradicional ceia de Natal. O objetivo do
Município é garantir que as famílias carenciadas possam
vivenciar condignamente a quadra festiva do final de ano.
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As atividades que constam
da agenda da presente publicação
podem vir a sofrer alterações
por motivos imprevistos.
Todas as informações atualizadas,
assim como a inscrição
na newsletter digital, estão
disponíveis em www.cm-vfxira.pt

Município atribuiu
habitações sociais a
famílias carenciadas
O Município de Vila Franca de Xira atribuiu,
no dia 9 de dezembro, 12 habitações sociais
municipais a famílias carenciadas. Desde 2011
(ano da entrada em vigor do Regulamento
Municipal de Habitação) que a CM já atribuíu
130 fogos. As habitações municipais, completamente reabilitadas, foram entregues, ao
abrigo de um concurso público, a agregados
familiares que comprovadamente reuniam as
condições de maior dificuldade económica.
As habitações, atribuídas ao abrigo do programa de regime de arrendamento apoiado
de habitações sociais municipais do Concelho,
situam-se na Castanheira do Ribatejo, Póvoa
de Santa Iria, Vialonga e Vila Franca de Xira.
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Alberto Mesquita

Cara e Caro Munícipe,
No âmbito da Estratégia para a Regeneração Urbana em que temos vindo a trabalhar como prioridade
neste mandato, lançámos no final de 2015 dois programas que visam contribuir de forma determinante
para a reabilitação de imóveis devolutos e tecido empresarial do Concelho: o “Reabilitar, Consigo!”
e o “Revitalizar, Consigo!”. São dois programas que englobam um vasto conjunto de benefícios fiscais
e incentivos financeiros para que particulares e empresas sejam estimulados a empreender as intervenções e obras necessárias para a referida reabilitação. Neste boletim e no site municipal pode ficar a
conhecer mais em pormenor o seu funcionamento. Se é proprietário deste tipo de bens, não hesite em
aderir a estes programas!
Fruto de uma gestão assente no rigor orçamental, tanto na Câmara Municipal, como nos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), neste novo ano de 2016 vai ser possível proporcionar uma
descida generalizada de preços no tarifário da água, quer ao nível do abastecimento; quer ao nível do
saneamento e tratamento de águas residuais.
Quanto às tarifas de gestão de resíduos urbanos, o Concelho de Vila Franca de Xira terá também das
mais baixas da Área Metropolitana de Lisboa, após o trabalho de adaptação à nova legislação em vigor
que foi obrigatório realizar. Desta forma, é possível apoiar e proteger ao máximo as nossas famílias,
empresas e instituições.
Neste novo ano vamos também conseguir dar passos para a resolução de alguns assuntos que se têm
tornado cada vez mais prementes no Concelho:
- Fomentar o desenvolvimento da Aeronáutica – estamos plenamente convictos de que esta é uma área
de grande potencial de desenvolvimento social e económico. Estamos muito emprenhados em trazer
voos privados para a cidade de Alverca e fomentar esta Indústria. Como contributo para tal, o Executivo
aprovou a constituição da Comissão Instaladora da Associação Promotora do Cluster Aeronáutico de
Alverca do Ribatejo e a instalação da Associação Portuguesa de Aviação Ultraleve na mesma cidade. A
instalação desta última prevê a colaboração com a Autarquia na prevenção e deteção de incêndios florestais no Concelho;
- A aquisição de um terreno para a construção de um novo campo de futebol para o Alhandra Sporting
Club – nos últimos anos, as crianças e jovens do Clube que querem jogar futebol têm-no feito em condições péssimas para esta prática, no chamado “Campo do Hortinha” e, com esta medida, o problema
será resolvido;
- Na Póvoa de Santa Iria, na sua zona antiga onde há cerca de um ano inaugurámos o Centro Cultural
Fernando Augusto, vamos aumentar a capacidade de estacionamento, com a aquisição de um terreno
para o efeito. Estamos certos de que a medida vai contribuir para dinamizar económica e culturalmente
a cidade.
Apelo ainda à sua participação ativa nas várias atividades de cultura, desporto e lazer que lhe proporcionamos. No Desporto, vêm aí o “Duatlo das Lezírias” e a “Corrida das Lezírias” – duas provas que vão
muito para além da competição.
Aproxima-se mais um momento eleitoral, desta feita as eleições presidenciais. Contribua para o desenvolvimento e aprofundamento da nossa Democracia e vote!
Para finalizar, permita-me que lhe deseje um excelente ano de 2016!

ALBERTO MESQUITA

EDITORIAL

Presidente da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira
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DESTAQUE

Regeneração Urbana
A Autarquia avança com um plano
de ação para a sua Estratégia de
Regeneração Urbana, que, entre
um conjunto alargado de medidas,
abrange o edificado e o tecido
empresarial. Para os edifícios criou
o programa “Reabilitar, Consigo!”;
para o setor empresarial criou o
programa “Revitalizar, Consigo!”.

Regeneração Urbana em Vila Franca de Xira
proporciona benefícios fiscais e outros incentivos

Reabilitar,

No âmbito da estratégia para a Regeneração Urbana do Concelho traçada pela
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, foi criado o programa “Reabilitar, Consigo!“. Este programa, apresentado publicamente no dia 2 de dezembro, pretende apoiar a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados nas zoÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA
nas mais antigas do Município.
A reabilitação urbana é uma forma de intervenção no território, nos edifícios e nas frações, de modo a preservá-los, no
seu todo ou em parte substancial; bem como a modernizar os imóveis através da realização de obras de remodelação
ou beneficiação, construção, reconstrução ou alteração dos edifícios. Ao mesmo tempo que se preserva, criam-se melhores condições de habitabilidade e sustentabilidade (ambiental e energética) nos edifícios, bem como uma melhor
qualidade de vida em todas as áreas envolventes. Para mais informações poderá dirigir-se à Loja do Munícipe ou consultar www.cm-vfxira.pt.

Consigo!

Tipos

Caracterização de benefícios

Imposto sobre
o Valor Acrescentado (IVA)

Menos 17% na taxa do IVA na mão-de-obra e materiais

Imposto Municipal
sobre Imóveis (IMI)

Isenção, por um período de 5 anos, se as obras de reabilitação subirem dois níveis no
estado de conservação do imóvel;
Renovação da isenção de IMI por um período adicional de 5 anos, se da intervenção resultar
a melhoria das condições de eficiência energética do imóvel, com emissão de certificado de
eficiência energética que ateste o desempenho energético de Classe A ou Classe A+.

Imposto Municipal sobre as
Transações Onerosas de Imóveis
(IMT)

Isenção do IMT na 1.ª transmissão do imóvel reabilitado, destinado exclusivamente a
habitação própria e permanente.

Imposto sobre o Rendimento
de Pessoas Singulares (IRS)

Redução de 30% (máximo de 500€) no IRS.

Imposto sobre o Rendimento
de Pessoas Coletivas (IRC)

Isenção de IRC para Fundos de Investimento Imobiliário.

Mais-Valias

Redução das mais-valias para 5%.
Reduções de 50% em todas as taxas municipais de urbanização e edificação cobradas
pela Câmara Municipal, entre as quais a taxa pela realização de vistorias;

Regime Especial
de Taxas Municipais

A redução pode atingir 90% quando o projeto de reabilitação contemplar a sustentabilidade do edifício das Classes C, B, A, A+ ou A++ do Sistema de Avaliação da Sustentabilidade “LiderA”.
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Revitalizar,
Consigo!

SISTEMA DE INCENTIVOS À REVITALIZAÇÃO
EMPRESARIAL E REGENERAÇÃO URBANA

1
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1. ARU Alhandra VFX/Povos

5. ARU Calhandriz

2. ARU Alverca do Ribatejo

6. ARU Cachoeiras

3. ARU Póvoa de Santa Iria

7. ARU Castanheira do Ribatejo

4. ARU Vialonga

Dirigido ao tecido empresarial do Concelho, foi criado o Programa ”Revitalizar,
Consigo”, que consiste num Sistema de
Incentivos à Revitalização Empresarial e
Regeneração Urbana (SIRERU), que visa
a implementação de novas atividades
económicas e a reabilitação das instalações industriais no Concelho de Vila
Franca de Xira.
O “Revitalizar, Consigo!” é um instrumento base para um crescimento sustentável
e duradouro. O mesmo está incluído no
plano de ação da estratégia mencionada,
em que se encontram referências claras
e objetivas sobre o modelo de desenvolvimento económico e as ações que se
perspetiva desenvolver. Visa promover
o desenvolvimento de parcerias estratégicas, incrementar condições para a
criação de emprego em empresas locais,
bem como fomentar a dinamização do
tecido empresarial, com respeito pelas
vertentes da eficiência energética, da
qualidade ambiental e da construção
sustentável.
Para mais informações contate o Gabinete de Apoio ao Investidor ou consulte
www.cm-vfxira.pt.
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OBRAS E REQUALIFICAÇÃO URBANA

EM CURSO
Póvoa de Santa Iria
Execução de Parque
de Estacionamento no Casal
da Serra e R. do Alviela

Fase 2A do Parque Urbano
Investimento: 141.500,00€ + IVA
Em fase de conclusão

Investimento: 48.210,00€ + IVA
Prazo de execução: 120 dias
Obra iniciada com execução
de terraplanagem

Reparações na Escola EB N.º 4
da Póvoa de Santa Iria

Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa
Execução de Trabalhos de Pavimentação
(2 troços) e Obras Acessórias na EN10
Investimento: 149.000,00 € + IVA
Prazo de execução: 120 dias
Obra em curso com a execução de muro de
suporte
Investimento: 40.042,71€ + IVA
Prazo de execução: 60 dias
Em fase de execução de reparações da
entrada de tubos de queda na cobertura.

Vialonga
Construção da nova EB N.º 2
de Vialonga
Investimento: 1.981.994,90€ + IVA
Prazo de execução: 330 dias

CONCLUÍDAS
Vialonga
Arranjo Paisagístico em rotunda
na Variante de Vialonga

Com o objetivo de aumentar a segurança e
a fluidez do tráfego na denominada Variante
de Vialonga, têm vindo a ser realizadas intervenções no local, nomeadamente a construção de rotundas. Uma destas, situada no
cruzamento com a R. dos Combatentes da
Grande Guerra, teve em curso, até dezembro, uma obra de requalificação. A referida
empreitada representou um investimento de
18.541,63€ e incidiu sobre o arranjo paisagístico da rotunda, concretamente na criação de
uma faixa de granito em todo o seu perímetro
e a colocação de duas plataformas de revestimento vegetal no seu interior. Espera-se com
esta intervenção melhorar, igualmente, o seu
enquadramento com o meio envolvente.

Forte da Casa
Impermeabilização da Cobertura
do Mercado do Forte da Casa
Investimento: 115.571,00€ + IVA

Alhandra
Avançou a demolição de prédios devolutos

Teve início a 16 de novembro, na vila de Alhandra, a empreitada de demolição de prédios
urbanos situados na Rua Salvador Marques cujas fachadas apresentavam avançado estrado
de degradação, representando perigo para os transeuntes. A intervenção, que abrange cinco
edificações devolutas, incluirá todos os trabalhos, desde remoção, transporte, vazadouro e
respetivas limpezas finais. A empreitada prolongou-se por 30 dias e representou um investimento de 44.900,00€.

DESENVOLVIMENTO SOCIOEDUCATIVO
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Município incentiva Mérito e Excelência Escolar
com atribuição de prémios
A Fábrica das Palavras foi palco, no dia 18
de dezembro, da cerimónia de atribuição
dos Prémios de Mérito e de Excelência,
aos alunos finalistas do 2.º e 3.º ciclos do
ensino básico, dos estabelecimentos de
ensino do Concelho de Vila Franca de Xira.
Este evento visou reconhecer os alunos
que obtiveram os melhores resultados no
domínio curricular, no âmbito das medidas de incentivo ao sucesso escolar e
profissional, instituídas pela Autarquia.

Município recebe
novamente galardão
de “Autarquia Mais
Familiarmente
Responsável”
O Município de Vila Franca de Xira voltou a
receber o galardão de Autarquia Mais Familiarmente Responsável, um prémio a nível nacional atribuído às autarquias que se distinguem
pelas boas práticas e incentivos no âmbito das
políticas de apoio à família. Com a atribuição
da bandeira verde, símbolo deste reconhecimento e à qual, no caso do nosso município,
é acrescentada a palma por receber o prémio
por vários anos consecutivos, nomeadamente
sete. Desde a criação do Observatório em
2008, que o concelho de Vila Franca de Xira
integra os escolhidos numa seleção que tem
por base a análise de vários itens como o apoio
à maternidade e paternidade; apoio às famílias
com necessidades especiais; serviços básicos;
educação e formação; habitação e urbanismo;
transportes; saúde; cultura, desporto, lazer e
tempo livre; cooperação e participação social;
facilitadores e medidas de conciliação entre
trabalho e família.
A troca de manuais escolares e a aplicação
de descontos no IMI (Imposto Municipal sobre
Imóveis) para famílias numerosas são algumas
das medidas pensadas pelo Executivo Camará-rio para o esforço permanente que se pretende
na prossecução de “políticas de família”.

A medida inseriu-se na política educativa delineada pelo presente Executivo
com vista a reconhecer o mérito, a dedicação, a assiduidade, o esforço no trabalho, o desempenho escolar, assim como o
empenho em ações meritórias em favor
da comunidade em que os alunos estão
inseridos ou da sociedade em geral. Visa
também proporcionar bons exemplos
que se constituam como referências aos
demais alunos.

7.ª edição da “Brigada
do Amarelo” arranca
a 7 de janeiro
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira,
em parceria com a Valorsul, vai lançar a
7.ª edição do Projeto “Brigada do Amarelo”
em 32 Escolas do concelho, desde o JI até
ao 3.º ciclo do Ensino Básico, com a participação de cerca de 7.442 alunos.

Com o presente programa de distinções,
a Câmara Municipal em parceria com os
Agrupamentos de Escolas públicas, Escolas Particulares e Cooperativas de Educação, pretende apostar na promoção de uma
cultura da valorização da excelência edificada também na solidariedade e na participação cívica, reconhecendo o papel decisivo
da educação no pleno desenvolvimento das
potencialidades do indivíduo ao longo da
vida.

O Projeto tem como principal enfoque a
deposição seletiva de embalagens (plástico,
metal e pacotes de bebida) no ecoponto
amarelo e visa sensibilizar a comunidade
escolar (alunos, docentes, assistentes operacionais e famílias) para a importância
desta separação e a sua posterior reciclagem.
O Projeto irá decorrer de janeiro a maio
de 2016, e em junho serão atribuídos prémios às Escolas que reúnam sacos, com
as embalagens bem separadas e acondicionadas, de acordo com os critérios
previamente estabelecidos pela Valorsul
e pela Câmara Municipal de Vila Franca
de Xira.
Nesta edição, a atribuição de prémios
às Escolas será com base nos seguintes
pressupostos:
1) Atribuído €1,00 por cada conjunto de
2 sacos, sendo necessário recolher no
mínimo 70 sacos;
2) À Escola que recolher a maior quantidade de sacos, será atribuído o prémio de € 5,00 por cada conjunto de 2
sacos, sendo que o mesmo tem um teto
máximo de € 1.000,00.
3) Em caso de empate, o premio de €
1.000,00 será equitativamente distribuído pelas escolas vencedoras.
A cerimónia de lançamento deste projeto
decorre no dia 7 de janeiro, às 10 horas,
na Escola Básica do Sobralinho.
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Obras Realizadas no âmbito
do Orçamento Participativo

Tarifário Municipal de Gestão de
Resíduos Urbanos é um dos mais
baixos da AML e concede tarifa social

Complexo Municipal de Desporto
e Lazer de Vila Franca de Xira
com nova sala de atividade física
No âmbito das intervenções a realizar, inseridas no Orçamento
Participativo (OP) 2014, deu-se início às obras de reconversão
do espaço de restauração, onde funcionava o bar do Complexo
Municipal de Desporto e Lazer de Vila Franca de Xira, em sala
adequada à prática de atividades físicas.
A intervenção prevê a adaptação do espaço existente num espaço
completamente renovado e com uma funcionalidade adequada à
prática do exercício físico, sendo que estão considerados a colocação de espelhos, obras de instalação de nova iluminação, de
manutenção do sistema AVAC e reforço da climatização através
da instalação de novos equipamentos de ar condicionado. Foi
ainda considerada a instalação de um equipamento de controlo
de acessos e a aplicação de películas translúcidas em todos os
vãos envidraçados. O investimento será de €45.386,06 € (IVA
incluído).

Concluídas obras de Recuperação
do Edifício das Coletividades,
na Calhandriz
ANTES

DEPOIS

O decreto-lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, que estabeleceu o regime
jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água,
de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos
urbanos (RJARU), assim como todos os diplomas subsequentes, veio
introduzir profundas alterações naqueles serviços municipais, nomeadamente na estrutura dos respetivos tarifários.
Desta forma, os tarifários passaram a ser definidos, tendo por base
obrigatória uma fundamentação técnica e económica aparente e traduzirem corretamente os custos de gestão junto dos utilizadores finais,
acautelando-se desta forma a sustentabilidade económico-financeira,
infraestrutural e operacional daqueles sistemas.
No caso particular do serviço municipal de gestão de resíduos urbanos
(SRU) do município de Vila Franca de Xira, a Câmara Municipal tem
vindo a realizar investimentos consideráveis e a desenvolver um trabalho de gestão aturado visando a sua otimização e sustentabilidade
no médio e longo prazo, com custos totais proporcionalmente baixos
(mantendo ou mesmo melhorando em alguns casos os indicadores
de qualidade de serviço), a conformidade com a legislação nacional e
europeia em vigor e com as metas estabelecidas, e também o cumprimento dos princípios da universalidade no acesso e da defesa do
interesse dos utilizadores.
É por isso de destacar o facto de que o tarifário do SRU do município
de Vila Franca de Xira, em vigor durante o ano de 2016, é um dos mais
baixos de entre os que são aplicados na Área Metropolitana de Lisboa,
apresenta uma elevada conformidade com toda a legislação em vigor
e uma importante sensibilidade social, bem como incorpora algumas
medidas que visam limitar qualquer eventual impacto que a aplicação
do mesmo possa ter.
São exemplos destes dois últimos factos a incorporação de uma tarifa social para utilizadores finais domésticos (em carência económica
comprovada) e não-domésticos (pessoas coletivas de declarada utilidade pública), a diluição gradual no tempo, pela intervenção direta da
Câmara Municipal, de um eventual impacto nas tarifas que a introdução das novas regras pudesse gerar e a preponderância da componente variável da tarifa face à componente fixa.
Apresenta-se, de seguida, o tarifário do serviço municipal de gestão de
resíduos urbanos do município de Vila Franca de Xira, em vigor a partir
de 1 de Janeiro de 2016:
TARIFÁRIO 2016 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS
URBANOS DO MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

As obras de Recuperação do Edifício das Coletividades, na Calhandriz, tiveram no mês de dezembro o seu término. Após trabalhos
de reparação e pintura da fachada, substituição da cobertura e de
equipamentos para a cozinha, a empreitada atingiu um investimento total de 39.898,60 €. Esta reabilitação realizou-se no âmbito
do Orçamento Participativo (OP) 2014, no qual esta obra granjeou,
na respetiva Freguesia, a maior votação.

UNIDADE

VALOR [EUR]

Utilizadores domésticos
Tarifa de disponibilidade
Tarifa variável (*)

(€/mês)
0,2548

(€/m3 AA)
0,2520

Utilizadores domésticos tarifa social
Tarifa de disponibilidade
Tarifa variável (*)

(€/mês)
0,0000

(€/m3 AA)
0,2520

Utilizadores não-domésticos
Tarifa de disponibilidade
Tarifa variável (*)

(€/mês)
0,4587

(€/m3 AA)
0,4537

Utilizadores não-domésticos tarifa social
Tarifa de disponibilidade

(€/mês)

0,2548

EVENTOS

A magia do Natal presente
nas cidades do Concelho!
À semelhança do ano anterior, as três cidades do Concelho
– Vila Franca de Xira, Alverca do Ribatejo e Póvoa de Santa
Iria-, voltaram a ter iluminações de Natal, naquele que é
um investimento do Município que procura não só assinalar
a quadra festiva, e tudo quanto ela representa, mas também promover as compras no comércio local e atrair visitantes àquelas cidades.
A campanha arrancou a 27 de novembro e decorreu até ao
Dia de Reis. Durante este período, e apenas na cidade de
Vila Franca de Xira, existiu também sonorização das ruas,
com música natalícia e mensagens de Boas Festas.
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O MEU CONC[S]ELHO
[NOME]
Vasco Gargalo
[IDADE]
38 anos
[PROFISSÃO]
Cartoonista
e Ilustrador
[FREGUESIA
DE RESIDÊNCIA]
Vila Franca de Xira
Integra desde o “Cartoon Xira 2014” tendo participado numa edição anterior como autor convidado na exposição paralela. Como vê
a evolução deste certame e qual é para si a sua importância da sua
participação no mesmo?
O Cartoon Xira, é um certame de cartoon e caricatura de referência a
nível nacional e internacional. Desde a sua primeira edição tem vindo a crescer com o passar dos anos, muito se deve ao trabalho do
António(cartoonista) e da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira na
manutenção deste certame de referência para o Concelho. Na edição
do ano passado, tive o privilégio de participar nos cartoons do ano
2014, com o meu trabalho, integrar uma exposição de referência é
sempre um orgulho e uma oportunidade de estar ao lado dos melhores cartoonista nacionais, como o António, André Carrilho, António
Jorge Gonçalves, Cristina Sampaio, Cid, Brito, Monteiro, Bandeira,
Maia e entre outros cartoonistas internacionais. Esta oportunidade de
participar no Cartoon Xira, serve de incentivo para continuar a traçar
o meu caminho com muita dedicação, persistência, perseverança, e
amor por esta esta arte.
Apresentou recentemente na Fábrica das Palavras um livro com
ilustrações suas, “O Doutor Grilo”, tendo outros títulos publicados.
Em que área gosta mais de trabalhar e qual ocupa o papel preponderante na sua vida profissional?
Tenho uma preferência pelo cartoon e o desenho editorial, este é o
meu universo primordial, sinto que o desenho tem uma função de
despertar mentalidades e de intervenção no combate pela democracia, mas existe uma paixão recíproca pelas duas áreas que tem
com base o desenho e a ilustração, mas definitivamente o desenho
de imprensa é a minha concha.
Como vê a oferta cultural do Município? Que evento destacaria/ recomendaria?
A cultura do Município evoluiu bastante nos últimos anos, com o Museu do Neo-Realismo e com a nova biblioteca municipal a “ Fábrica
das Palavras” veio dinamizar o pelouro da cultura do nosso Concelho,
tenho o meu evento de eleição, o CartoonXira, não poderia deixar de
eleger o envento do ano, mas a Bienal de Fotografia começa a ser
mais uma referência no nosso Concelho, bem como, as exposições
temporárias do Museu do Neo-Realismo. Nos eventos tradicionais do
Concelho não podemos deixar de recomendar o Colete Encarnado,
onde a festa brava e as tradições vivem de mãos dadas, trazendo milhares de pessoas às ruas de Vila Franca de Xira.
Quais os equipamentos culturais e/ou de lazer do Concelho de que
mais usufrui e considera mais importantes no seu dia-a-dia?
Felizmente como passo maior parte do tempo de volta dos “bonecos”,
não costumo aproveitar ao máximo esses equipamentos culturais e
de lazer como gostaria, mas no entanto, quando tenho oportunidade,
aproveito a passeio ribeirinho entre Vila Franca de Xira e Alhandra,
essa proximidade e o contacto com rio Tejo são importantes para a
cultura deste Concelho. Na parte cultural frequento a Fábrica das Palavras ao fim de semana com o meu filho e costumo visitar exposições
temporárias relacionadas com arte e ilustração que decorrem no Museu do Neo-Realismo.
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6.ª Gala de Mérito Desportivo recheada de talentosos atletas

No dia 13 de novembro, a Câmara Municipal de Vila Franca de
Xira distinguiu, ao abrigo do Programa de Apoio ao Movimento
Associativo (PAMA), os atletas de mérito do Concelho, pelos
resultados alcançados ao longo da época desportiva 2014/2015.
Tratou-se da 6.ª edição da Gala de Mérito Desportivo, decorrida
no Ateneu Artístico Vilafranquense, que recebeu centenas de
pessoas para aplaudir e assistir a um evento recheado de talento
no que ao desporto diz respeito.
Ficam os vencedores nas categorias instituídas, pela primeira
vez, este ano:
• ATLETA MASCULINO DO ANO

João Pereira – Triatlo

• ATLETA FEMININO DO ANO

Ana Catarina Pereira – Futsal

• ATLETA REVELAÇÃO DO ANO

Melanie Santos – Triatlo

• TREINADOR DO ANO

Rui Câncio – Canoagem

• EQUIPA DO ANO

Catarina Martins/Beatriz Ferreira – Ginástica Acrobática

• PRÉMIO CARREIRA

Virgínia Ganau – Andebol

Os momentos de animação foram trazidos pelos Jay-D dos Dance
Life Academy, pelo Conservatório Regional Silva Marques e ainda
por grupos da coletividade anfitriã com danças que encerraram
uma noite de convívio e brilho.

Castanhas quentinhas e boas,
assim foi o São Martinho nos Paços
do Município
A Câmara Municipal assinalou o São Martinho com oferta de
castanhas e frutos secos a todos quantos passaram pelos Paços
do Município. No carrinho estalaram as castanhas e uns metros
mais à frente, no Posto de Turismo Municipal deram, a sua nota
de outono, as nozes e outros frutos secos.

Conferência sobre a navegabilidade
no Tejo
Decorreu no dia 19 de novembro, no auditório da Fábrica das
Palavras – Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila
Franca de Xira, a primeira de um ciclo de conferências preparatórias para o Congresso do Tejo III. Com o tema “Navegabilidade
no Tejo”, o dia foi dedicado a esta reflexão, para os quais foram
convidados técnicos, políticos, comunidades ribeirinhas, conhecedores da navegação. Organizada pela Tagus Vivan, com o apoio
da Câmara Municipal, este evento debateu aquela que, outrora,
se constituiu como uma das principais vias de economia e é, hoje,
um canal a aguardar atenção e investimento.
Entre a proteção e a valorização do Rio e da sua Bacia hidrográfica, o objetivo final será tornar produtivo, o quanto antes, um
recurso cheio de potencialidade como é o Tejo.

EVENTOS
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Conferência “A Grande Guerra
– Abordagem Historiográfica e
Patrimonial no Teatro Africano”
Integrada na Evocação do Centenário da I Grande Guerra, teve
lugar no dia 20 de novembro no auditório da Fábrica das Palavras
uma conferência subordinada ao tema “A Grande Guerra – Abordagem Historiográfica e Patrimonial no Teatro Africano”. A conferência que foi organizada pelo Núcleo de Vila Franca de Xira da
Liga dos Combatentes com o apoio da Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira contou com as intervenções do Tenente-Coronel
Francisco Rodrigues e do Sargento-Chefe Jorge Gomes, ambos
da Direção de História e Cultura do Exército e investigadores académicos na temática da Grande Guerra. A moderação da palestra,
que contou com significativa adesão de público, esteve a cabo de
Maria João Marinho, Historiadora de Arte e Técnica do Município.

Milhares de aves estiveram em
exposição em Vila Franca de Xira
Decorreu nos primeiros fins de semana de novembro, no Pavilhão
Multiusos de Vila Franca de Xira, mais uma grande exposição
dedicada à ornitologia. Com entusiamo, os criadores apresentaram cerca de 10 000 aves e o público, curioso e apreciador, pode
observar e comprar variadas espécies. Espécies essas, cujos
exemplares integraram a quinta edição do Campeonato Ornitológico, um concurso bem colorido e ritmado para eleição das
“Penas de Ouro”. Veja as classificações em www.cm-vfxira.pt.

Prémio Carlos Paredes 2015 distinguiu os LST – Lisboa String Trio
Teve lugar no dia 15 de dezembro, no Espaço Cultural Fernando
Augusto, Póvoa de Santa Iria, a Cerimónia de Entrega do Prémio Carlos
Paredes 2015 aos LST – Lisboa String Trio pelo seu álbum “Matéria”. O
Trio, composto pelos músicos Carlos Barretto, José Peixoto e Bernando
Couto interpretou na ocasião alguns temas deste trabalho discográfico.

O prémio, com o valor pecuniário de 2.500€, visa homenagear
um dos maiores nomes de sempre da música portuguesa e distinguir trabalhos musicais de raiz popular portuguesa. Na Cerimónia atuaram ainda Músicos da Banda do Grémio Dramático
Povoense.
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Dia Internacional das Pessoas com
deficiência – 3 de dezembro, Pavilhão
Multiusos de Vila Franca de Xira
Festa “Todos juntos pela Diferença”
mobiliza mais de 1000 crianças
No passado dia 3 de dezembro, mais de 1000 crianças provenientes de todo o Concelho, estiveram presentes na festa anual “Todos
juntos pela Diferença”, no Pavilhão Multiusos de Vila Franca de
Xira, num evento da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira,
para assinalar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.
Presentes estiveram ainda o Presidente da Câmara Municipal de
Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita e a Secretária de Estado
para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes.
O espetáculo “Todos Juntos pela Diferença” pretende, a cada edição, dar ênfase aos valores da amizade, igualdade, solidariedade
e respeito pelas diferenças. Este ano contou com uma vigorosa
aula de Zumba Kids e com a história da “Fada Juju”, contada pela
cantora e intérprete de língua gestual portuguesa, Paula Teixeira,
através de muita luz, cor, música e fantasia. Crianças e jovens,
com e sem deficiência, das Instituições de apoio às pessoas com

IV Encontro de Grupos Seniores 2015
Espetáculo e música em prol de um
envelhecimento saudável
A Câmara Municipal, no âmbito da Comissão Municipal de Apoio
ao Idoso (CMAI) e integrado no seu projeto “ Promoção do Envelhecimento Saudável”, realizou, no dia 11 de novembro, na Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense, a 4.ª edição do Encontro
de Grupos Seniores.
Durante toda a tarde, mais de três centenas de idosos, provenientes das IPSS´s e Comissões de Reformados do Concelho, assistiram a um espetáculo onde atuaram sete grupos corais, cantares
e melodias do Concelho, cujos músicos eram também todos eles
seniores na idade e na sabedoria.
Este momento de convívio e de grande animação visa, entre
outros eventos organizados pela Autarquia anualmente, a promoção de momentos que possibilitem a redução do isolamento
e da solidão nos seniores, ao mesmo tempo que permitem espaços para o convívio saudável, com troca de experiências sempre
proveitosas, não descurando, neste caso concreto, o incentivo
aos seniores para a aprendizagem e aperfeiçoamento da música.
Esta última ocupação do tempo, tida como muito benéfica para
um envelhecimento saudável.

deficiência, instituições particulares de solidariedade social e
escolas do Concelho, vibraram com o espetáculo e a interação
que foi criada pela artista, cujo trabalho está muito vocacionado
para a pessoa portadora de deficiência. A animação e o convívio entretanto gerado encheram o Pavilhão Multiusos com uma
energia humana muito positiva, onde a diferença não foi valorizada, apenas a troca de experiências gratificantes que resultam
da diversidade.

AGENDA 13

DUATLO DAS LEZÍRIAS COMEMORA 20 ANOS

O Duatlo das Lezírias, que nesta edição
assinala o seu 20.º aniversário, está agendado para os dias 6 e 7 de fevereiro. Ao
evento organizado pela Câmara Municipal
de Vila Franca de Xira apresentam-se anualmente mais de mil atletas, que vencem
a Lezíria, a partir do Cais do Cabo junto ao
Tejo, através da Corrida e da Bicicleta Todo
o Terreno (BTT).
O “Duatlo das Lezírias – Troféu José Luís
de Matos”, que resulta de uma organização
conjunta com o Alhandra Sporting Clube
e a Federação de Triatlo de Portugal, com
o apoio da Associação de Beneficiários da
Lezíria Grande de Vila Franca de Xira, é uma
prova que faz parte do calendário nacional
da Federação de Triatlo de Portugal, sendo
também uma das mais participadas. Para o
efeito concorre o facto de, para a além de
contar para a 2.ª etapa da Taça de Portu-

gal PORterra, este evento desportivo, cuja
longevidade já lhe permitiu consolidar a sua
estrutura, modelo e notoriedade, também
se desenrola num cenário único no país,
onde a planície da Lezíria e as margens do
Tejo, são território para uma competição ao
mais alto nível.
O sábado será dedicado ao Duatlo Jovem
(1.ª etapa), pelas 13h30 e um Duatlo de
Promoção, às 16h15. Pelas 10h30 do dia
seguinte, terá lugar a 2.ª etapa da Taça de
Portugal PORterra.
As inscrições podem ser realizadas através
do site da Federação de Triatlo de Portugal – www.federacao-triatlo.pt, até ao dia
1 de fevereiro, ou no Cais do Cabo da Lezíria,
local onde estará instalado o núcleo central
da prova. Nos dias da prova o secretariado
estará aberto entre as 12h00 e as 18h30 de
sábado, reabrindo às 9h00 do dia seguinte.
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Encontros, Seminários
e Visitas Patrimoniais
30 de janeiro, sábado
“Rotas da Lusofonia”, Organização conjunta da Câmara Municipal e Associação Rotas da Lusofonia – Associação para a Promoção da Língua
Portuguesa” > Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento
Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
31 de janeiro, domingo > 15h00
Visita Guiada/ Orientada à exposição “Manuel Guimarães, sonhador indómito” pela Curadora Leonor Areal > Museu do Neo-Realismo, Vila
Franca de Xira > Visitas mediante inscrição prévia, até ao dia 26 de janeiro na receção do Museu do Neo-Realismo, para o telefone 263 285
626, ou para o endereço eletrónico neorealismo@cm-vfxira.pt. Mínimo
de 10 participantes e máximo de 20/25; Duração das visitas, cerca de 60
minutos.

Espetáculos
9 de janeiro [16h00]

CONCERTO DE ANO NOVO
2016
Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense
Atuação da Banda Filarmónica anfitriã com Life
Sound Choir. Entrada livre, limitada aos lugares
existentes.

11 de fevereiro, quinta-feira > 15h00
Programa Conhecer Alverca e Sobralinho > Visita guiada à Quinta do Cochão, antiga propriedade rural fundada em 1742 > Mínimo 5 participantes > Participação mediante inscrição prévia: Museu Municipal – Núcleo
de Alverca – telef. 219 570 305, e-mail museumunicipal@cm-vfxira.pt
19 de fevereiro, sexta-feira > 18h30 às 20h00
“Comunidade de Leitores”, ação dinamizada pelo escritor Miguel Real,
dirigida ao público em geral > Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal
e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
20 de fevereiro, sábado > 15h00
Celebração do Dia da Internet Segura 2016
“Navegar com segurança”, ação de sensibilização sobre os perigos da
Internet, dirigida a pais e educadores > Fábrica das Palavras, Biblioteca
Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de
Xira

Exposições
Até 28 de de fevereiro’ 16
“A Arte no Concelho de Vila Franca de Xira – As Grandes Obras” > Núcleo
Sede do Museu Municipal, Vila Franca de Xira
Até 20 de março’ 16
“Garcez da Silva, Percursos”, exposição integrada nas comemorações
do centenário do nascimento de Garcez da Silva, com a curadoria de
Odelo Belo e Fátima Pires > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de
Xira
Até 20 de março’ 16

“Sem Consenso”, banda desenhada, Ilustração e política, com a curadoria Pedro Moura > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira
Até 20 de março’ 16
Mostra de Escultura da Coleção do Museu do Neo-Realismo, com a curadoria António Pedro Pita > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira
Até 30 de abril’ 16
“Manuel Guimarães, sonhador indómito”, exposição integrada nas comemorações do centenário do nascimento do cineasta Manuel Guimarães,
com a curadoria de Leonor Areal > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca
de Xira

31 de janeiro, domingo > 16h00
Ciclo “Artes de Cá”
“Cante Alentejano” interpretadas pelo Grupo Coral Unidos do Baixo Alentejo > Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural
de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
14 de fevereiro, domingo > 16h00
Ciclo “Artes de Cá”
Banda Juvenil da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da
Póvoa de Santa Iria > Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
26 de fevereiro, sexta feira > 19h00
Concerto da Antena 2 > Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira

AGENDA 15
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Desporto
2 de janeiro, sábado > 9h00
Futsal Traquinas – 6.ª Jornada > Pavilhão Municipal do Forte da casa e
Pavilhão Municipal de Alverca > Integrado no Programa dos Encontros
Desportivos Concelhios Xira 2016
9 de janeiro, sábado > 9h00

3, 10 e 17 de janeiro, domingo > 11h00
Domingos Mágicos – “Divertida-mente (Inside Out)”, realizado por Pete
Cocter – Maiores de 6 anos – 94 min > Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
5 de janeiro a 28 de fevereiro
“Celebrando William Shakespeare”, no âmbito das comemorações sobre
os 400 anos da morte do autor > Projeção contínua durante estes dias
de adaptações televisivas da BBC relativas à produção teatral do autor >
Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila
Franca de Xira, Vila Franca de Xira

Futsal Benjamins – 3.ª Jornada > Pavilhão Municipal de Arcena e Pavilhão Municipal do Forte da Casa > Integrado no Programa dos Encontros
Desportivos Concelhios Xira 2016
9 de janeiro, sábado > 9h00
Voleibol de Pavilhão – 3.º Encontro > Pavilhão Municipal do Olival de Fora
(Vialonga) > Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016
16 de janeiro, sábado > 9h00
Futsal Petizes – 3.º Encontro > Pavilhão Municipal de Alverca > Integrado
no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016

14 de janeiro, quinta-feira > 21h00

17 de janeiro, domingo > 9h00

Ciclo de Cinema Filmografia de Manuel Guimarães “Cineclubes”, com a
presença de Paulo Cunha. Exibição do filme “Vidas sem Rumo”, 1956 (73
min.) > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Natação Grau I – 1.º Encontro > Piscina Municipal de Vila Franca de Xira
> Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira
2016

24 e 31 de janeiro, domingo > 11h00

23 de janeiro, sábado > 9h00

Domingos Mágicos – “Mínimos”, realizado por Pierre Coffin – Maiores de
6 anos – 94 min. > Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira

Futsal Traquinas – 7.ª Jornada > Pavilhão Municipal do Forte da casa e
Pavilhão Municipal de Alverca > Integrado no Programa dos Encontros
Desportivos Concelhios Xira 2016

24 de janeiro, domingo > 16h00

30 de janeiro, sábado > 9h00

Doc.Domingos – “O homem no arame”, realizado por James Marsh –
Maiores de 6 anos – 90 min – legendado > Fábrica das Palavras, Biblioteca
Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de
Xira

Futsal Benjamins – 4.ª Jornada > Pavilhão Municipal de Arcena e Pavilhão
Municipal do Forte da Casa > Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016

6 e 13 de fevereiro, sábado > 11h00
Celebração do Dia da Internet Segura 2016
Exibição do filme “Trust: perigo online”, dirigida ao público em geral >
Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila
Franca de Xira, Vila Franca de Xira
6 e 13 de fevereiro, sábado > 15h00
Celebração do Dia da Internet Segura 2016
Exibição do filme “Desligados”, dirigida ao público em geral > Fábrica das
Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de
Xira, Vila Franca de Xira
11 de fevereiro, quinta-feira > 21h00
Ciclo de Cinema Filmografia de Manuel Guimarães “Manuel Guimarães
e a geração do novo cinema”, com a presença de Lauro António. Exibição
do filme “O Trigo e o Joio”, 1965 (94 min.) > Museu do Neo-Realismo, Vila
Franca de Xira

6 de fevereiro, sábado > 9h00
Futsal Traquinas – 8.ª Jornada > Pavilhão Municipal de Arcena e Pavilhão
Municipal de Alverca > Integrado no Programa dos Encontros Desportivos
Concelhios Xira 2016
13 de fevereiro, sábado > 9h00
Futsal Benjamins – 5.ª Jornada > Pavilhão Municipal de Arcena e Pavilhão
Municipal da Castanheira do Ribatejo > Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016
20 de fevereiro, sábado > 9h00
Futsal Petizes – 4.º Encontro > Pavilhão Municipal de Arcena > Integrado
no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016
21 de fevereiro, domingo > 9h00
Natação Grau I – 2.º Encontro > Piscina Municipal de Vila Franca de Xira >
Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016

7 e 14 de fevereiro, domingo > 11h00

27 de fevereiro, sábado > 9h00

Domingos Mágicos – “Terra do amanhã”, realizado por Brad Bird – Maiores
de 12 anos – 120 min – legendado > Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira

Voleibol de Pavilhão – 4.º Encontro > Pavilhão Municipal do Olival de Fora
(Vialonga) > Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios
Xira 2016

21 de fevereiro, domingo > 16h00
Doc.Domingos – “CitizenFour”, realizado por Laura Poitras – Maiores de 12
anos – 114 min – legendado > Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal e
Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira
21 e 28 de fevereiro, domingo > 11h00
Domingos Mágicos – “Thor, o martelo dos deuses”, realizado por Oskar
Jonasson – Maiores de 6 anos – 80 min > Fábrica das Palavras, Biblioteca
Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de
Xira

27 de fevereiro, sábado > 9h00
Futsal Benjamins – 6.ª Jornada > Pavilhão Municipal de Arcena e Pavilhão
Municipal do Forte da Casa > Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2016
28 de fevereiro, sábado > 9h00
Voleibol de Praia – 1.º Encontro > Parque Linear Ribeirinho do Estuário do
Tejo (Forte da Casa) > Integrado no Programa dos Encontros Desportivos
Concelhios Xira 2016
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Reuniões com Movimento Associativo do Concelho
avaliam apoios anuais de cerca de 1.000.000 €
As reuniões descentralizadas com o Movimento Associativo das diversas áreas de atividade no Concelho para análise conjunta do
Programa de Apoio ao Movimento Associativo
e Juventude têm registado grande participa-

ção dos seus dirigentes, refletindo a relação
de proximidade existente com o Município.
Em análise têm estado os oito anos de vigência do Programa de Apoio ao Movimento
Associativo e o forte nível de investimento do

Município para o apoio ao Movimento Associativo, ascendendo a 1.000.000 € anuais,
procurando que a sua aplicação acompanhe
o trabalho desenvolvido pelos seus parceiros locais no terreno.

Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

Partido Socialista

Coligação Democrática Unitária

Coligação Novo Rumo

Cara|Caro Munícipe,
O Plano de Atividades e Orçamento Municipal
para 2016, aprovado pelas forças politicas que
quiseram contribuir para continuarmos a construir um Concelho mais solidário, inovador, competitivo e educativo, consolida o caminho oportunamente definido pelo PS e dá corpo, como é
nosso timbre, aos compromissos assumidos com
a população.
A gestão competente dos recursos públicos
reflete-se nas mais diversas áreas de gestão,
tendo permitido que reduzíssemos para 2016 as
tarifas de água praticadas pelos SMAS, no sentido de aliviar as famílias, associando ainda esta
redução a outras decisões de idêntica natureza,
como a aplicação do IMI familiar, entre outros
novos benefícios para a requalificação de imóveis
e atividades económicas, como os Programas
«Reabilitar Consigo» e «Revitalizar Consigo».
Sugerimos também – pela importância crescente
que tem assumido no panorama metropolitano
– a programação cultural no Concelho, diversificada e eclética, abrangendo todos os gostos e
talentos, seja ela promovida diretamente pela
Câmara Municipal, ou desenvolvida pelas Associações, nossos parceiros locais.
Saudamos a atribuição pelo Município dos Prémios de Mérito e Excelência de âmbito escolar
aos alunos do Ensino Básico e do 2.º e 3.º ciclo.
Realce ainda para o grande investimento que o
Município está a fazer no aumento da rede de
ilhas ecológicas e equipamentos de recolha no
Concelho, solicitando-se a colaboração de todas
e todos na sua correta utilização, mormente na
separação para reciclagem dos resíduos, ajudando o País a cumprir as metas ambientais a
que está obrigado.
Aproveitamos para desejar a todas e a todos um
Próspero Ano Novo.
Estando os nossos eleitos sempre disponíveis,
contacte-nos diretamente através de gav.ps@
cm-vfxira.pt e acompanhe-nos http://ps-vfx.com

Luta e confiança num futuro melhor

Caros Amigos,
Passados dois anos desde o início do Mandato, a Coligação Novo Rumo (PSD | MPT |
PPM) reforça-se como força política portadora
de um projecto alternativo para o Concelho,
sempre com uma atitude crítica e construtiva.
Estas são algumas das nossas principais propostas, incluídas no Orçamento Municipal:
Na área da Educação, incluímos a Oferta dos
Manuais Escolares aos Alunos mais desfavorecidos do 1º ciclo, e o aumento do apoio às
CAF, passando este ano lectivo o Município a
suportar integralmente o custo que caberia as
famílias dos escalões A e B. Nesta área, são
ainda da nossa autoria a Atribuição de Prémios
de Mérito para alunos do ensino básico e de
uma Bolsa de Estágios para alunos de mérito
do ensino secundário e superior. Também com
impacto directo na vida das famílias, temos a
Implementação do IMI Familiar para as Famílias com Filhos no nosso concelho, onde por
força da oposição, temos também a Aplicação
da Taxa Mínima de IMI. Na Área da Protecção
Civil, nós recuperámos e aumentámos Apoios
aos Bombeiros. Actualmente, o Município contempla rotativamente cada uma das Associações de Bombeiros Voluntários do Concelho,
em cada Dia Municipal do Bombeiro, com uma
verba equivalente a 80% do custo, para aquisição de uma Ambulância de Socorro, ou para
aquisição de Equipamentos de igual valor. No
domínio da Saúde, também este ano conseguimos a atribuição de uma viatura à Unidade de
Cuidados Continuados do nosso Concelho, para
visitação e apoio domiciliário.
As empresas são pólos criadores de emprego,
rendimento, e consequentemente de receita
autárquica. É por nossa iniciativa e proposta o
alargamento do âmbito de isenção da Derrama.
A oposição faz-se com propostas e responsabilidade.
Não somos todos iguais.

O trabalho realizado pelos seus eleitos da CDU
tem provas dadas de competência, honestidade
e confiança, como bem atesta o trabalho que
temos vindo a efetuar na juntas de freguesia
onde somos maioria e onde intervimos como
oposição, nomeadamente na Câmara e Assembleia Municipal.
A prova disso são as propostas apresentadas
pelos seus eleitos, permitindo atingir resultados com benefícios para as populações, como
sejam, por exemplo: na redução da taxa do IMI
para os valores mínimos possíveis; na revisão
da carta educativa e na elaboração da carta
dos equipamentos desportivos; na revogação
de decisões erradas como a eliminação de
estacionamentos na rua Alves Redol em Vila
F. Xira ou como o prolongamento da atividade
do aterro sanitário do Mato da Cruz; no combate à privatização da EGF / VALORSUL e da
SIMTEJO; na entrega de manuais escolares
aos alunos do 1.º ciclo (PS só aplicou para
alunos carenciados); na construção de mais
escolas de 1.º ciclo como no Sobralinho e em
Vialonga; ou na retoma de alguns horários de
transportes públicos na CP e na Rodoviária de
Lisboa.
No plano nacional, é de salientar, no quadro
das candidaturas à Presidência da República,
a candidatura de Edgar Silva pela sua intervenção, clareza de posicionamentos no respeito pela Constituição. Uma candidatura que
faz a opção pela valorização do trabalho e dos
trabalhadores, e adopta a necessidade duma
posição de defesa da soberania nacional. Candidatura que tem na Constituição da República
Portuguesa e nos valores de Abril a referência
para assegurar um País mais justo, desenvolvido e soberano.
A Coligação Democrática Unitária deseja a
todos que 2016 seja um ano melhor!

Os textos acima são da responsabilidade das forças políticas respetivas e não refletem necessariamente a opinião da Câmara Municipal.
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Reunião da Câmara Municipal
21 out. 2015
Salão da Junta de Freguesia de Vialonga
Adesão ao dia internacional “Cidades pela vida –
Cidades contra a pena de morte” – Comunidade de
Sant’Egídio e Amnistia Internacional
Aprovado por unanimidade

Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI Familiar

Analisado e discutido

8ª alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos e 7ª alteração ao Plano Municipal de
Atividades da Câmara Municipal para 2015
Aprovado por unanimidade

Loja do munícipe – Constituição de fundo de maneio

Aprovado por unanimidade

Recenseamento eleitoral 2015 – Resultados
reportados a dezembro de 2014 – Transferência de
verbas para as freguesias
Aprovado por unanimidade

Parecer prévio vinculativo e prorrogação do contrato
de prestação de serviços por avença – Elisabete
Serrano Alves
Aprovado por unanimidade

Estágios Vida Ativa

Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado para assistente operacional (condutor
de máquinas pesadas e veículos especiais) –
Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade

Quota anual 2016 – Associação Nacional de
Municípios Portugueses
Aprovado por unanimidade

POVT-12-0233-FCOES-000037 – “Regularização
fluvial do rio Grande da Pipa, entre a EN1 e a foz do
Tejo” – Devolução de verba no âmbito da operação
cofinanciada pelo POVT
Aprovado por unanimidade

Subscrição da plataforma eletrónica de contratação
pública – Remessa à Assembleia Municipal para
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços para abate de árvores, podas
sanitárias e fornecimento de árvores para o Jardim
Constantino Palha – Vila Franca de Xira – Remessa
à Assembleia Municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de pão para o Setor
de Restaurante e Bares do Município – Remessa à
Assembleia Municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de bebidas para o Setor
de Restaurante e Bares do Município – Remessa à
Assembleia Municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de mercearia e
charcutaria para o Setor de Restaurante e Bares do
Município – Remessa à Assembleia Municipal para
autorização prévia do compromisso plurianual

Conclusão da remodelação da EB2 Dr. Sousa Martins
para EB1 – Vila Franca de Xira – Auto de vistoria e
receção definitiva parcial
Aprovado por unanimidade

Implementação de novas infraestruturas de
telecomunicações – Rua Principal – Alverca do Ribatejo
– Devolução de verba
Aprovado por unanimidade

Prestação de serviços para levantamento topohidrográfico
e
caracterização
físico-química
sedimentar no âmbito do projeto de dragagens de
manutenção junto dos cais de Vila Franca de Xira e
Alhandra – Remessa à Assembleia Municipal para
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Edição de 2015 do Prémio Carlos Paredes

Tomado conhecimento

Doação de uma pintura a óleo do pintor EF. Silva, por
Fernando de Castro Van-Zeller Palha
Aprovado por unanimidade

Catálogo da exposição “Manuel Guimarães, Sonhador
Indómito” – Preço de venda ao público
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento sito no Moinho de Vento –
Forras – Alverca do Ribatejo – titulado pelo alvará de
loteamento nº 3/95, de 04/10
Aprovado por unanimidade

Demolição e construção de moradia unifamiliar –
Rua D. Laura Palha, nº 50 – Castanheira do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

AUGI Quinta da Ponte, lote 242 (antigo lote 331) – São
João dos Montes – Restituição de verba
Aprovado por unanimidade

Correção da área do lote 21E da parcela Zé da Pia, da
AUGI Zona Alta de Arcena – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Arranjos exteriores do Pavilhão Desportivo da
Castanheira do Ribatejo – Conta final, auto de vistoria e
receção definitiva e liberação de garantias
Aprovado por unanimidade

Ampliação e construção (6 salas e refeitório) da EB1
nº 1 da Póvoa de Santa Iria – Auto de vistoria e receção
definitiva parcial
Aprovado por unanimidade

Projeto de Regulamento e Tabela de Taxas e Preços
da Câmara Municipal para 2016 – Consulta pública
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de lavagem e higienização
de equipamentos para deposição de resíduos sólidos
urbanos no concelho – Aceitação da lista de erros e
omissões e retificação das peças do procedimento
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços para execução das medidas
de autoproteção dos estabelecimentos de ensino do
concelho – Parecer prévio vinculativo
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de limpeza de vários
equipamentos municipais – Início do procedimento,
parecer prévio vinculativo e remessa à Assembleia
Municipal para abertura do procedimento e autorização
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Atribuição da 2ª fase de subsídios no âmbito do
Programa Férias Desportivas de Verão 2015

Exercício do direito de preferência sobre a fração “AO”,
correspondente ao 3º esqº (bloco D) e estacionamento
na cave, com o nº D6, sita no bairro da Chasa – Rua
António Sérgio, nº 139 – Alverca do Ribatejo

Aprovado por unanimidade

Protocolo de gestão do Pavilhão Desportivo do
Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde –
Época Desportiva 2015/2016 – Aprovação e remessa
à Assembleia Municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Apoio à organização do Torneio Interassociações
de Patinagem Artística – Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo – Associação de
Patinagem de Lisboa
Aprovado por unanimidade

Contrato de parceria no “Aquasub – Projeto Nacional
de Atividades Aquáticas” – Federação Portuguesa de
Atividades Subaquáticas
Aprovado por unanimidade

Normas de atribuição de “Prémios de Desporto”

Aprovado por unanimidade

28ª Corrida Internacional de Villejuif – Resultados obtidos

Tomado conhecimento

Apoio municipal à realização da AVIXIRA 2015 – V
Campeonato Ornitológico Internacional COM de Vila
Franca de Xira – Clube Ornitológico de Vialonga
Aprovado por unanimidade

Apoio municipal à realização de concerto solidário
com Richie Campbell – Cercitejo
Aprovado por unanimidade

Reunião extraordinária da Câmara Municipal
29 out. 2015
Salão Nobre dos Paços do Município – Vila Franca
de Xira
Participação variável no IRS
Aprovado por unanimidade

Taxa de Derrama de 2015 a aplicar em 2016

Imposto Municipal sobre Imóveis – Definição de taxas
respeitantes ao ano de 2015, a liquidar em 2016

Fundo de maneio – Alteração de titularidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de pastelaria para o
Setor de Restaurante e Bares do Município – Remessa
à Assembleia Municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Mercado retalhista de Alhandra – Exercício do direito de
preferência sobre a transmissão da loja nº 10

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de atividades físicas para
as piscinas municipais do Concelho – Liberação de
garantia bancária

Aprovado por unanimidade

Piscinas Baptista Pereira – Alhandra – Atribuição de
apoio financeiro ao Alhandra Sporting Club

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Mercado retalhista de Vila Franca de Xira – Alteração
de titularidade dos lugares nºs 31 e 32 da placa 1

Aprovado por unanimidade (não tendo participado na votação os eleitos
da CDU)

Grandes opções do plano para o quadriénio 2016/2019
e orçamento municipal para 2016
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CNR – votos contra CDU)

Orçamento e plano plurianual de investimentos para
o quadriénio 2016/2019 dos Serviços Municipalizados
de Água e Saneamento
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CNR – abstenção CDU)

Mapa de pessoal da Câmara Municipal para 2016

Aprovado por maioria (votos a favor PS e CNR – abstenção CDU)

Mapa de pessoal dos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento para o ano 2016
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CNR – abstenção CDU)

Aquisição de 2 viaturas de 19 toneladas para a frota
ambiente – Minuta do contrato
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal
04 nov. 2015
Salão Nobre dos Paços do Município – Vila Franca
de Xira
Procedimento concursal comum para a constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado de um posto de trabalho na categoria de
técnico superior, área de contabilidade e administração,
reserva de recrutamento – Recrutamento excecional –
SMAS
Aprovado por unanimidade

Protocolo a celebrar com a Fundação INATEL

Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração “H”,
correspondente à loja 8, sita na rua António Sérgio, nº
139 B – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração “A”,
correspondente à garagem sita no beco Luís Victor
Correia Nunes, nº 5, cv ga1 – S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração
“I”, correspondente ao 1º esqº, sita na rua José Maia
Tavares, nº 13 (lote 15) – Alhandra
Aprovado por unanimidade

Aceitação da cedência de parcela de terreno a integrar
no domínio público – Vinha da Igreja – Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 416 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 417 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 464 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 216 do loteamento do Casal do Álamo –
São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 236 do loteamento do Casal do Álamo –
São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 256 do loteamento do Casal do Álamo –
São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote B38 do loteamento do Moledo – Alverca do
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote B39 do loteamento do Moledo – Alverca
do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 6 do loteamento do Estacal – Alverca do
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Regularização fluvial do rio Grande da Pipa e
construção de um novo pontão – Castanheira do
Ribatejo – Conta final
Aprovado por unanimidade

Prestação de serviços de técnico responsável pela
exploração das instalações de utilização de energia
elétrica do Município – Anos 2016/2017 – Remessa
à Assembleia Municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Rotunda no entroncamento da variante de Vialonga
com a estrada municipal de Alpriate – Vialonga –
Abertura de procedimento
Aprovado por unanimidade
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Compra e venda da fração de habitação municipal
designada pela letra “C”, sita na rua João Tarré Ribeiro,
nº 16, 1º dtº, em Arcena – Alverca do Ribatejo
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CNR – votos contra CDU)

Compra e venda da fração de habitação municipal
designada pela letra “A”, sita na praceta Florbela
Espanca, nº 4, r/c dtº – Vialonga
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CNR – votos contra CDU)

Compra e venda da fração de habitação municipal
designada pela letra “AJ”, sita na rua António José da
Silva, nº 4, 9º A – Vialonga – Revogação da deliberação
de 2015/06/03
Aprovado por unanimidade

Execução de 3 cais de pesca para os avieiros da
Póvoa de Santa Iria – Auto de vistoria e liberação de
60% da caução total da obra
Aprovado por unanimidade

Delimitação de 7 ARU do concelho e envio à
Assembleia Municipal para aprovação da proposta de
delimitação das ARU e das alterações das taxas do
RMUETOU – Regulamento Municipal de Urbanização,
Edificação e Taxas por Operações Urbanísticas e do
IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis
Aprovado por maioria (votos PS e CNR – votos contra CDU)

SIRERU – Sistema de Incentivos à Revitalização
Empresarial e Regeneração Urbana – Envio à
Assembleia Municipal para aprovação, bem como das
alterações das taxas do RMUETOU – Regulamento
Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas por
Operações Urbanísticas e do IMI – Imposto Municipal
sobre Imóveis
Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR – votos contra CDU)

Protocolo de colaboração para a construção
sustentável no Município, a celebrar com o Instituto
Superior Técnico – Envio à Assembleia Municipal para
aprovação, bem como das alterações das taxas do
RMUETOU – Regulamento Municipal de Urbanização,
Edificação e Taxas por Operações Urbanísticas
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária Câmara Municipal
18 nov. 2015
União Desportiva e Columbófila Adoslouquense – União
das Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e
Calhandriz
Festa de Natal 2015 dos trabalhadores da Câmara
Municipal e SMAS – Protocolo com o Xira Clube
Aprovado por unanimidade

Aquisição de serviços de manutenção do
AQUAmatrix – Ajuste direto – Regime geral – Remessa
à Assembleia Municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual – SMAS
Aprovado por unanimidade

Aquisição de serviços de manutenção do
AQUAmatrix – Ajuste direto – Regime geral – Abertura
de procedimento – SMAS
Aprovado por unanimidade

Aquisição de serviços de parqueamento do
AQUAmatrix – Ajuste direto – Regime geral – Remessa
à Assembleia Municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual – SMAS
Aprovado por unanimidade

Protocolo de cooperação a celebrar com a Faculdade
de Medicina Veterinária da Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias
Aprovado por unanimidade

Procedimentos concursais comuns para a
constituição de relação jurídica de emprego público por
tempo indeterminado – Prorrogação dos prazos para
homologação das listas unitárias de ordenação final
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado para assistente operacional (cantoneiro
de limpeza) – Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado para assistente operacional (auxiliar
de ação educativa) – Recrutamento excecional
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado para assistente operacional (condutor
de máquinas pesadas e veículos especiais) –
Recrutamento excecional

Aquisição das últimas versões do software ESRI
em uso pelo Município – Parecer prévio vinculativo
e remessa à Assembleia Municipal para autorização
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Aquisição de equipamentos para prática de
atividades físicas para a piscina municipal de Vila
Franca de Xira – Orçamento Participativo 2014 –
Remessa à Assembleia Municipal para autorização
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços para elaboração do Plano
Municipal do Ambiente – Parecer prévio vinculativo
e remessa à Assembleia Municipal para autorização
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços para elaboração do Plano
Estratégico para o Turismo do Concelho de Vila
Franca de Xira – Parecer prévio vinculativo e remessa
à Assembleia Municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Solução de printing para o Município – Retificação
das peças do procedimento
Aprovado por unanimidade

Adenda ao protocolo de cedência de instalações –
Ano de 2016

Alteração dos documentos municipais previsionais
de contas em vigor – 9ª alteração ao orçamento
e plano plurianual de investimentos da Câmara
Municipal para 2015 – Aprovado por unanimidade
Apoio financeiro extraordinário às juntas de freguesia
do concelho para investimento
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal
02 dez. 2015
Salão Nobre dos Paços do Município – Vila Franca
de Xira
Tabela de Tarifas e Preços dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca
de Xira para o ano de 2016
Aprovado por unanimidade

Mercado retalhista de Vila Franca de Xira – Alteração
de titularidade das bancas nºs 31 e 32, da placa 1
Aprovado por unanimidade

Parecer prévio vinculativo e prorrogação de contrato
de prestação de serviços por avença – M. Rodrigues &
Associados – Sociedade de Advogados
Aprovado por unanimidade

Devolução dos valores referentes à coima e custas
aplicadas no âmbito do processo de contraordenação
nº 281/CO/2007

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento municipal sito na Quinta da
Piedade – Póvoa de Santa Iria – Alvará de loteamento
nº 1/05, de 04/07 – Aceitação de princípio e abertura
de discussão pública

Contratação de serviços para alteração da tubagem
do sistema de aquecimento das unidades de
tratamento de ar dos balneários da piscina municipal
de Vila Franca de Xira – Parecer prévio vinculativo e
remessa à Assembleia Municipal para autorização
prévia do compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Loteamento sito no Casal do Moledo – Alverca do
Ribatejo – Receção definitiva das obras de urbanização
e libertação de caução
Aprovado por unanimidade

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

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 149 do loteamento Casal do Álamo – São
João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 82 do loteamento da Fonte Santa –
Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 443 do loteamento da Quinta da Bela Vista
– São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Ampliação do talhão “R” do cemitério de Vila Franca
de Xira – Conta final
Aprovado por unanimidade

Rotunda no entroncamento da variante de Vialonga
com a EM de Alpriate – Vialonga – Remessa à
Assembleia Municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração
“GG”, correspondente a arrecadação na cave, nº 15,
sita na av. Antero de Quental, nº 5, 7º B – Póvoa de
Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração sita
na rua Sarmento Pimentel, nº 6 – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento designado por Terra
Comprida – Lomba de Cima – Vialonga – Alvará de
loteamento nº 1/10, de 07/07
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município
sobre o lote 14, atuais nºs 8 e 8ª, do loteamento do
Casal do Pocinho – Forte da Casa
Aprovado por unanimidade

Rotunda no entroncamento da variante de Vialonga
com a EM de Alpriate – Vialonga – Alteração das peças
do procedimento
Aprovado por unanimidade

Adaptação do edifício do mercado da Póvoa para
espaço cultural – Póvoa de Santa Iria – Auto de vistoria
para efeitos de liberação de caução
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimentos 2014 no concelho de Vila
Franca de Xira – Processo de revisão de preços

Adaptação das antigas instalações de posto da GNR
a esquadra da PSP – Remessa à Assembleia Municipal
para autorização prévia do compromisso plurianual

Ampliação dos talhões P/Q do cemitério municipal de
Vila Franca de Xira – Auto de vistoria e receção definitiva

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Salão de Artesanato 2015 – Devolução de taxas de
participação

Projeto de Regulamento Municipal da Bienal de
Fotografia de Vila Franca de Xira – Consulta pública

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Núcleo Museológico Barco Varino “Liberdade” –
Anulação de visita – Devolução de taxas

Núcleo Museológico Barco Varino “Liberdade” –
Anulação de visita – Devolução de taxas

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aceitação da doação de materiais arqueológicos
do Monte dos Castelinhos, pertença de José Batista
Barreto Domingos

Núcleo Museológico Barco Varino “Liberdade” –
Anulação de visita – Devolução de taxas

Aprovado por unanimidade

Aceitação da doação de um conjunto de objetos
etnográficos, pertença de Maria Tereza Pereira dos
Santos
Aprovado por unanimidade

Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos
para 2016
Aprovado por maioria (votos a favor PS e CNR – abstenção CDU)

Adesão do Município ao protocolo celebrado entre
a ANMP e a Fundação Calouste Gulbenkian para
implementação de projeto no âmbito da Diabetes

Aprovado por maioria (votos a favor PS e CDU – abstenção CNR)

Aprovado por unanimidade

Aceitação da doação de bens museológicos de
mercearia antiga, pertença de Luís Cipriano Carvalho
Aprovado por unanimidade

Aceitação da doação de carteira escolar, pertença de
Maria Augusta Dionísio Tapadas
Aprovado por unanimidade

Concurso público para atribuição, em regime de
arrendamento apoiado, de 12 frações municipais de
habitação social, no concelho de Vila Franca de Xira –
Lista de atribuição definitiva aos candidatos efetivos e
lista de suplentes

Aprovado por unanimidade

Tomado conhecimento

Abertura de procedimento – Ajuste direto – Regime
geral – Prestação de serviços no Gabinete de Apoio
ao Investidor – Parecer prévio vinculativo e remessa
à Assembleia Municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual

Dia Mundial da Diabetes – Open day nas piscinas e
ginásios municipais – Isenção de pagamento

Demolição dos lotes nºs 1 e 2 do bloco B da Quinta de
Santo Amaro – Encosta do Monte Gordo – Vila Franca de
Xira

Contratação de serviços de vigilância para o
Município – Escolha do procedimento e remessa à
Assembleia Municipal para aprovação do início do
procedimento e autorização prévia do compromisso
plurianual

Aprovado por maioria (votos favor PS e CNR – abstenção CDU)

Aquisição de frações autónomas habitacionais do
lote 1 do bloco B da Quinta de Santo Amaro – Encosta
do Monte Gordo – Vila Franca de Xira

Acordo de formação prática em contexto de trabalho
com o Hospital Psiquiátrico de Lisboa na piscina
municipal de Alverca do Ribatejo – Estágio

Moção – Em defesa dos serviços públicos de água,
saneamento e gestão de resíduos

Aprovado por unanimidade

Aprovado por maioria (votos a favor PS e CNR – abstenção CDU)

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aquisição de cabazes para famílias carenciadas para
o ano de 2016 – Remessa à Assembleia Municipal para
autorização prévia do compromisso plurianual

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade
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DELIBERAÇÕES
Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
26 nov. 2015
Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho
Grandes Opções do Plano para o Quadriénio 2016/2019 e
Orçamento Municipal para 2016

Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR e CDS – votos contra CDU –
abstenções BE)

Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para o
Quadriénio 2016/2019 dos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR e CDS – abstenções CDU e BE)

Imposto Municipal sobre Imóveis – Definição de Taxas
Respeitantes ao Ano de 2015, a Liquidar em 2016
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR, BE e CDS – abstenções CDU)

Taxa de Derrama de 2015 a Aplicar em 2016

Aprovado por unanimidade

Participação Variável no IRS

Aprovado por unanimidade

Mapa de Pessoal da Câmara Municipal para 2016

Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR, BE e CDS – abstenções CDU)

Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento para o Ano 2016
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR e CDS – abstenções CDU e BE)

Aprovação da Proposta de Delimitação de 7 ARU do
Concelho – Aprovação da Proposta de Delimitação
das ARU e das Alterações das Taxas do RMUETOU –
Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e
Taxas por Operações Urbanísticas e do IMI – Imposto
Municipal sobre Imóveis
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR, BE e CDS – votos contra CDU)

SIRERU – Sistema de Incentivos à Revitalização
Empresarial e Regeneração Urbana – Aprovação,
bem como das Alterações das Taxas do RMUETOU –
Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas
por Operações Urbanísticas e do IMI – Imposto Municipal
sobre Imóveis
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR, BE e CDS – votos contra CDU)

Protocolo de Colaboração para a Construção Sustentável
no Município, a Celebrar com o Instituto Superior Técnico
– Aprovação, bem como das Alterações das Taxas do
RMUETOU – Regulamento Municipal de Urbanização,
Edificação e Taxas por Operações Urbanísticas e do IMI –
Imposto Municipal sobre Imóveis
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR, BE e CDS – votos contra CDU)

Cedência de Parcela de Terreno a Integrar no Domínio
Público – Vinha da Igreja – Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Atribuição da 2.ª fase de Subsídios no âmbito do
Programa Férias Desportivas de Verão 2015
Aprovado por unanimidade

Procedimento Concursal Comum para a Constituição
de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo
Indeterminado para Assistente Operacional (Coveiro) –
Recrutamento Excecional
Aprovado por unanimidade

Procedimento Concursal Comum para a Constituição
de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo
Indeterminado para Assistente Operacional (Área de
Lavador de Viaturas) – Prorrogação do Prazo para
Homologação da Lista de Ordenação Final
Aprovado por unanimidade

Procedimento Concursal Comum para a Constituição
de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo
Indeterminado para Assistente Operacional (Condutor de
Máquinas Pesadas e Veículos Especiais) – Recrutamento
Excecional

Fornecimento em Contínuo de Consumíveis para
a Multifuncional Xerox 550 – Autorização Prévia do
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Iluminação de Natal 2015/2016 – Contratação do
Fornecimento de Energia Elétrica – Autorização Prévia do
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Subscrição da Plataforma Eletrónica de Contratação
Pública – Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de Serviços para Abate de Árvores, Podas
Sanitárias e Fornecimento de Árvores para o Jardim
Constantino Palha – Autorização Prévia do Compromisso
Plurianual
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em Contínuo de Pão para o Setor de
Restaurante e Bares do Município – Autorização Prévia do
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em Contínuo de Bebidas para o Setor de
Restaurante e Bares do Município – Autorização Prévia do
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em Contínuo de Mercearia e Charcutaria
para o Setor de Restaurante e Bares do Município –
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em Contínuo de Pastelaria para o Setor de
Restaurante e Bares do Município – Autorização Prévia do
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Prestação de serviços para o Levantamento de Topohidrográfico para Dragagens nos Cais de Vila Franca
de Xira e Alhandra – Alteração da Cota de Dragagem –
Autorização prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Protocolo de Gestão do Pavilhão Desportivo do
Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde –
Época Desportiva 2015/2016 – Autorização Prévia do
Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de Serviços de Limpeza de Vários
Equipamentos Municipais – Início do Procedimento,
Parecer Prévio Vinculativo – Abertura do Procedimento e
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Prestação de Serviços de Técnico Responsável para
Exploração das Instalações de Utilização de Energia
Elétrica do Município – Anos 2016/2017 – Autorização
Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Aquisição de Serviços de Manutenção do AQUAmatrix –
Ajuste Direto – Regime Geral – SMAS – Autorização Prévia
do Compromisso Plurianual
Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU, CNR e CDS – votos contra BE)

Aquisição de Serviços de Parqueamento do AQUAmatrix
– Ajuste Direto – Regime Geral – SMAS – Autorização
Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU, CNR e CDS – votos contra BE)

Abertura de Procedimento – Ajuste Direto – Regime geral
– Prestação de Serviços no Gabinete de Apoio ao Investidor
– Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por maioria (votos favor PS, CNR, BE e CDS – abstenções CDU)

Contratação de Serviços de Vigilância para o Município
– Início do Procedimento e Autorização Prévia do
Compromisso Plurianual

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Procedimento Concursal Comum para a Constituição de
Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado
de um Posto de Trabalho na Categoria de Técnico Superior, Área
de Contabilidade e Administração, Reserva de Recrutamento –
Recrutamento Excecional – SMAS

Aquisição das Últimas Versões do Software ESRI em
Uso pelo Município – Autorização Prévia do Compromisso
Plurianual

Aprovado por unanimidade

Procedimentos Concursais Comuns para a Constituição
de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo
Indeterminado – Prorrogação dos Prazos para Homologação
das Listas Unitárias de Ordenação Final
Aprovado por unanimidade

Procedimento Concursal Comum para a Constituição
de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo
Indeterminado para Assistente Operacional (Cantoneiro
de Limpeza) – Recrutamento Excecional
Aprovado por unanimidade

Procedimento Concursal Comum para a Constituição
de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo
Indeterminado para Assistente Operacional (Auxiliar de
Ação Educativa) – Recrutamento Excecional
Aprovado por unanimidade

Procedimento Concursal Comum para a Constituição
de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo
Indeterminado para Assistente Operacional (Condutor de
Máquinas Pesadas e Veículos Especiais) – Recrutamento
Excecional
Aprovado por unanimidade

Aquisição de uma Retroescavadora, com Retoma –
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Aprovado por maioria (votos favor PS, CDU, CNR e CDS – abstenções BE)
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