MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
CÂMARA MUNICIPAL
DOCUMENTOS PREVISIONAIS MUNICIPAIS DE CONTAS PARA 2021
APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO, DO PLANO ORÇAMENTAL
PLURIANUAL E DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O
QUINQUÉNIO 2021-2025
Muito bom dia.
Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores,
Senhoras e Senhores dirigentes e trabalhadores municipais,
Comunicação Social,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Apreciamos e discutimos na presente reunião da Câmara
Municipal os documentos de previsão de contas para o
quinquénio 2021-2025, os quais integram o orçamento, o plano
orçamental plurianual e as grandes opções do plano, abrangendo
estas o plano plurianual de investimentos e o plano de atividades e
funcionamento municipal.
Os documentos de planeamento e gestão financeira em apreço
encontram-se estruturados em função de cinco eixos essenciais,
que traduzem as opções estratégicas da governação municipal
para o presente mandato autárquico: Um Concelho Inclusivo; Um
Concelho

Sustentável;

Um

Concelho

com

Identidade;

Um

Concelho Empreendedor; Um Concelho Competitivo.
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Tais opções concretizam uma visão clara, estratégica e de futuro
para a modernização e o desenvolvimento social, económico e
cultural do Concelho, que o Partido Socialista tem vindo a
empreender e a cumprir desde janeiro de 1998, quando foi
chamado pelos cidadãos eleitores a assumir a gestão da
Autarquia.
Uma visão de progresso, que permitiu superar necessidades e
resolver problemas que persistiam há décadas, concebeu e
implementou
impulsionou

projetos

e

iniciativas

investimentos

de

fundamentais

grande
e

relevância,

executou

obras

estruturantes na generalidade das áreas de atuação municipal e
em

todo

o

território

do

Concelho,

incrementando

substancialmente a qualidade de vida e o bem-estar social,
económico e cultural no nosso Concelho.
Uma estratégia que permitiu devolver o Tejo ao usufruto das
populações, com o início e desenvolvimento da requalificação da
frente ribeirinha do Concelho, a construção de edifícios destinados
à habitação social, a requalificação urbanística e paisagística de
áreas críticas, degradadas ou de génese ilegal, a construção de
parques urbanos de grande qualidade, novas zonas verdes e
pedonais,

novas

áreas

de

estacionamento,

novos

estabelecimentos educativos, modernos equipamentos sociais,
culturais, desportivos e de proteção civil, a execução de obras
hidráulicas de grande dimensão, essenciais para superar o
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problema das cheias urbanas, a salvaguarda e promoção do
património histórico e cultural, a dinamização de projetos de
integração e coesão social, de grande importância, e a melhoria
das instalações municipais destinadas à prestação de serviços
públicos, qualificando os locais de trabalho.
Uma estratégia que apostou na plena utilização e rentabilização
dos fundos comunitários e no estabelecimento de parcerias de
cooperação com a Administração Central, as quais permitiram
requalificar Escolas Básicas 2,3, edificar e instalar novos Centros de
Saúde e um novo Hospital, criar novas instalações para as forças
de segurança e melhorar as acessibilidades e o atravessamento
rodoviário de perímetros urbanos.
É esta a visão e a estratégia que queremos prosseguir em 2021.
Uma visão e uma estratégia que possibilitaram ao Município obter
a maior taxa de execução de fundos comunitários no âmbito do
Portugal 2020, ao nível dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento
Urbano das cidades de maior dimensão, no caso concreto uma
taxa de 88%, quando a taxa média nacional neste domínio é de
33%.
Senhoras e Senhores Vereadores,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Os

documentos

de

previsão

de

contas

ora

em

análise

contemplam, igualmente, as propostas e os contributos da
Coligação Mais bem como a sua participação na gestão
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municipal, num quadro de cooperação e responsabilidade
política,

que

é

justo

evidenciar,

sendo

elaborados

numa

conjuntura inédita e particularmente dramática, caracterizada
pela Pandemia da doença COVID-19 e pelos seus efeitos sociais,
sanitários e económicos, que são, como sabemos, severos.
Um enquadramento económico e financeiro que é marcado por
uma grande dose de incerteza e imprevisibilidade, não obstante
as previsões macroeconómicas das instituições nacionais e
internacionais apontarem já para uma recuperação económica
em 2021, com crescimento do emprego, do investimento, do
consumo e da riqueza.
Estes documentos são também os primeiros cuja composição
observa o novo Sistema de Normalização Contabilística para as
Administrações Públicas, prevendo uma dotação global no valor
de 76 milhões 891 mil e 43 euros. A dotação total do orçamento,
incluindo, nos termos da Lei, os Serviços Municipalizados de Água
e Saneamento, corresponde a 96 milhões 761 mil 494 euros.
No domínio das receitas, estimadas no rigoroso cumprimento das
disposições do POCAL, 94,33% dizem respeito a receitas correntes,
5,47% referem-se a receitas de capital e 0,2% traduzem outras
receitas.
Os impostos locais diretos constituem a maior fonte de receita
orçamental do Município, representando mais de 43% do
montante da receita corrente e cerca de 41% da receita total.
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Neste domínio, importa salientar que o Município continua a
adotar e a concretizar uma política tributária estável, amiga das
famílias e das empresas, com a manutenção da taxa mínima legal
de IMI (0,3%); o IMI familiar; as isenções de IMI respeitantes às
coletividades de cultura, recreio, desporto, sociais e similares,
relativamente aos prédios destinados à realização das suas
atividades estatutárias; as isenções de Derrama; e a manutenção,
em geral, do valor das taxas e preços municipais.
Estamos igualmente a trabalhar no sentido de manter, em 2021, os
incentivos e benefícios fiscais em matéria de reabilitação urbana e
de regeneração urbana, renovando as deliberações respeitantes
às áreas e operações de reabilitação urbana.
Contamos submeter as propostas para o efeito à Câmara e à
Assembleia Municipal até ao final do corrente ano.
No que concerne à despesa prevista, os documentos previsionais
de contas asseguram, como sempre, o equilíbrio, a prudência e o
rigor da gestão, refletidos no pagamento a tempo e horas aos
trabalhadores, empreiteiros e fornecedores, no serviço da dívida
em dia e no respeito pelos limites legais de endividamento.
Salienta-se, nesta sede, a importância do pagamento atempado
e a pronto a empreiteiros e fornecedores que contratam com o
Município, o que permite garantir o apoio à dinamização da
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economia e obter, a cada momento, os melhores preços para os
bens, serviços e empreitadas a adquirir no mercado.
No que diz respeito às despesas de pessoal, importa referir que o
mapa de pessoal preconiza as propostas apresentadas pelas
várias unidades orgânicas, sendo que o Município irá dar
continuidade

à

estratégia

de

abertura

de

procedimentos

concursais destinados ao recrutamento de trabalhadores com
contrato

de

indeterminado,

trabalho
visando

em

funções

a

garantia

públicas
e

por

tempo

prossecução

das

necessidades permanentes dos serviços, de acordo com as
possibilidades e disponibilidades orçamentais e financeiras.
Sublinha-se, igualmente, que os documentos de previsão e gestão
asseguram,

como

orçamental

positiva,

cumprimento

da

sempre,
em

regra

a

existência

decorrência
do

equilíbrio

da

de

uma

margem

aplicação

orçamental

e

do

corrente

legalmente prevista, no montante de cerca de 10 milhões 603 mil
262 euros.
Salientamos, também, à semelhança dos exercícios anteriores,
que várias rubricas de despesa, ao nível das prioridades,
atividades e investimentos a realizar, serão objeto de reforço das
respetivas dotações orçamentais no âmbito da integração do
saldo da gerência anterior.
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Esta é a nossa opção orçamental. Recusamos, como sempre,
proceder ao empolamento das receitas ou incluir receitas
extraordinárias que nunca se concretizam.
Senhoras e Senhores Vereadores,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Os documentos financeiros de planeamento e gestão foram
enviados

aos

Partidos

Políticos

representados

nos

órgãos

municipais, de acordo com o Estatuto Legal do Direito de
Oposição

Democrática,

visando

a

recolha

de

propostas,

contributos e sugestões, no âmbito do direito de consulta prévia.
Rececionámos, nesta sede, as participações do Partido Comunista
Português e do PAN- Pessoas- Animais- Natureza.
O PCP apresentou, como sempre e em linha com as análises feitas
no âmbito dos exercícios orçamentais anteriores, uma apreciação
política muito negativa. Uma análise que, a nosso ver, não tem
qualquer adesão ou correspondência com a realidade do
Concelho em termos de desenvolvimento social, económico e
cultural. Para corresponder positivamente a todas as críticas,
propostas e exigências formuladas pelo Partido Comunista
Português seria necessário um aumento brutal de impostos, taxas e
preços municipais sobre as famílias e as empresas.
O PAN remeteu um conjunto de propostas e sugestões específicas,
concretas e fundamentadas, que se encontram refletidas e
integradas

nos

documentos

previsionais

de

contas,
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nomeadamente ao nível do apoio a famílias carenciadas
detentoras de animais de companhia, da modernização e
construção do bloco operatório no Centro de Recolha Oficial e da
execução de hortas urbanas.
Senhoras e Senhores Vereadores,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
No âmbito dos documentos financeiros de planeamento e gestão
em

apreço,

importa

destacar

um

conjunto

de

ações

e

investimentos relevantes, entre tantos outros exemplos que
poderíamos assinalar.
No Eixo 1, “Um Concelho Inclusivo”, salientamos a execução de
um ambicioso programa de remoção do amianto existente nas
Escolas do 2º e 3º Ciclo bem como Secundárias, à semelhança do
que já foi realizado no domínio dos estabelecimentos de
educação pré-escolar e do 1º Ciclo; as obras de manutenção e
beneficiação nas Escolas; a requalificação da Escola Básica
Álvaro Guerra, em Vila Franca de Xira; a implementação dos
projetos de Inclusão pela Arte e “Fábrica do Empreendedor”,
fomentando o emprego e o empreendorismo; os investimentos no
domínio da eficiência energética nos Bairros Municipais do PER da
Castanheira do Ribatejo, Forte da Casa e Povos, bem como nos
Pavilhões Desportivos Municipais do Sobralinho e do Olival de Fora,
em Vialonga, e nas Piscinas Municipais da Póvoa de Santa Iria e
do Forte da Casa; o apoio e as parcerias com as Associações e
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Instituições locais, nomeadamente nas áreas da Educação, da
Cultura e do Desporto; o apoio às Entidades da Economia Social; e
o apoio às Associações e aos Corpos de Bombeiros do Concelho.
No Eixo 2, “Um Concelho Sustentável”, a Autarquia continuará a
reforçar e a qualificar as condições de recolha dos resíduos
urbanos através da contínua renovação da frota ambiente e dos
equipamentos de depósito bem como da ampliação da rede
municipal de ilhas ecológicas. Sublinhamos, igualmente, um
conjunto significativo e relevante de intervenções ao nível dos
espaços

públicos

pedonais,

rodoviários

e

cicláveis,

e,

naturalmente, os projetos estruturantes e estratégicos no domínio
da

requalificação

urbana,

designadamente

as

obras

na

Urbanização Malvarosa e a construção de Passagem Superior
Pedonal; a ligação do Parque Linear Ribeirinho Estuário do Tejo a
Alverca e ao Sobralinho; a 2ª fase da requalificação da EN10; e o
Parque Ribeirinho da Vala do Carregado. Salientamos, também,
as futuras instalações do novo edifício de serviços da Justiça em
Vila Franca de Xira, que irá acolher os Tribunais Cível, de Comércio
e Trabalho.
No Eixo 3, “Um Concelho com Identidade”, continuaremos a
afirmar e a defender as nossas tradições, a valorizar as Quintas
Municipais e a promover o Turismo. Temos esperança de que no
próximo ano já seja possível realizar o Colete Encarnado e a Feira
de Outubro.
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No domínio da Cultura, o Município irá requalificar o Centro
Interpretativo do Forte da Casa e a Biblioteca da Póvoa de Santa
Iria.
Continuaremos a manter uma programação cultual vasta e
diversificada, promovendo os Museus, o Centro Arqueológico das
Cachoeiras, os espetáculos de música e os prémios culturais.
Uma referência também ao projeto intermunicipal metropolitano
“Mural 18 – Montra de Artes e Cultura”, que o Município irá integrar
no contexto da Área Metropolitana de Lisboa.
No Eixo 4, “Um Concelho Empreendedor”, continuaremos a
promover a qualificação e valorização dos Mercados Retalhistas
de Alhandra e Vila Franca de Xira. No Mercado de Alhandra,
estamos a constituir espaços para apoio à criação e instalação de
novas empresas e negócios. Daremos, também, continuidade, ao
trabalho que tem vindo a ser realizado no sentido de captar e fixar
investimentos privados no Concelho.
No Eixo 5, “Um Concelho Competitivo”, realçamos a entrada em
funcionamento das novas instalações da Unidade de Saúde
Familiar de Vialonga, no edifício do Ninho de Empresas; o apoio e
a delegação de competências nas Freguesias; e a dinamização
do orçamento participativo.
O Município continuará a exigir da Administração Central, como
ações prioritárias a desenvolver no Concelho, entre outras, a
requalificação da Escola Básica 2,3 de Vialonga, a abolição das
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portagens da A1 no troço concelhio, a construção da Variante de
Alverca e dos Nós dos Caniços e do Sobralinho na A1 bem como o
completamento do Nó 2 de Vila Franca de Xira, novas instalações
para as forças de segurança em Alhandra e na Castanheira do
Ribatejo e a reparação e conservação do Mouchão da Póvoa.
O Município continuará, também, a incrementar as condições de
trabalho e de funcionamento das unidades orgânicas, valorizando
os trabalhadores e melhorando a prestação de serviços públicos à
população.
Senhoras e Senhores Vereadores,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Na situação pandémica e sanitária atual, que é inédita e
particularmente difícil, caracterizada pela pandemia da doença
COVID-19 e pelas suas consequências muito negativas no plano
social e económico, os documentos previsionais de contas
asseguram a continuidade da adoção e implementação de
medidas específicas de combate à COVID-19, e, se necessário for,
de novas medidas, nomeadamente no domínio do apoio social
aos cidadãos e famílias vulneráveis e do apoio à economia local,
no quadro das competências, responsabilidades e possibilidades
do Município.
Num tempo complexo e incerto, e com responsabilidade e
prudência, não abdicamos da ambição e da vontade de fazer
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mais e melhor em prol da modernidade, do desenvolvimento e da
qualidade de vida no nosso Concelho.
Em 2021, continuaremos a construir, todos os dias, um Concelho
melhor para todos!
Paços do Município de Vila Franca de Xira, 21 de outubro de 2020
O Vice-Presidente da Câmara Municipal,

António Oliveira
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