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Senhoras e Senhores Vereadores, 

Senhoras e Senhores Dirigentes e Trabalhadores Municipais, 

Senhoras e Senhores Jornalistas, 

Caras e Caros Munícipes,  

Minhas Senhoras e Meus Senhores,  

Analisamos, discutimos e deliberamos hoje, na presente reunião da Câmara 

Municipal, sobre os documentos de prestação de contas referentes ao 

exercício de 2020, integrando o relatório de gestão e as demonstrações 

financeiras.  

Agradeço a toda a vereação que me acompanha na gestão executiva 

quotidiana da Câmara Municipal – Senhoras e Senhores Vereadores do PS e 

Senhora Vereadora da Coligação Mais -  e bem assim aos dirigentes dos 

serviços e unidades orgânicas bem como a todas as trabalhadoras e a todos 

os trabalhadores municipais, que, com o seu empenho, dedicação e brio 

profissional, contribuíram para a concretização do trabalho que estava 

planeado, em circunstâncias particularmente difíceis.  

Quero, também, fazer uma referência agradecendo ao Senhor Vereador 

António Félix, à Dra. Nélida Brito Soares, Chefe da Divisão de Planeamento 

Financeiro, e ao Dr. António Domingos, Chefe da Divisão de Gestão 

Financeira, pela preparação, organização e qualidade dos documentos em 

apreço.  
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Senhoras e Senhores Vereadores,  

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

No domínio das opções estratégicas de governação definidas para o 

presente mandato autárquico - Um Concelho Inclusivo; Um Concelho 

Sustentável; Um Concelho com Identidade; Um Concelho Empreendedor; Um 

Concelho Competitivo -, a atuação do Município no ano de 2020 fica 

inevitavelmente marcada pela pandemia do novo Coronavírus, causador da 

doença COVID-19, e pela vigência de consecutivos estados de emergência, 

factos inéditos, que obviamente condicionaram a ação municipal.  

As medidas que foram adotadas para controlar a pandemia, prevenindo a 

disseminação do vírus, tiveram um impacto direto substancialmente negativo 

na vida das famílias, na dinâmica e no convívio social, na atividade das 

empresas, na ação do movimento associativo, na sociedade e na nossa vida 

coletiva em geral.  

Tais medidas, necessárias e essenciais por razões de salvaguarda da saúde 

pública, determinaram efeitos desfavoráveis na produção, no consumo, no 

investimento e nos rendimentos.  

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira empenhou-se, desde o primeiro 

momento, na tomada de decisões que localmente acompanharam as 

iniciativas adotadas pelos órgãos de soberania e pelas autoridades de saúde 

pública com o propósito de contribuir para a defesa da saúde pública.  

Salientamos, igualmente, as medidas excecionais e extraordinárias que a 

Câmara Municipal adotou tendo em vista mitigar e combater os efeitos 

negativos da pandemia, no âmbito do apoio às famílias, à economia e às 
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empresas, ao movimento associativo cultural, desportivo e parental, às 

instituições particulares de solidariedade social, às associações e corpos de 

bombeiros e às Juntas de Freguesia bem como o reforço dos apoios 

socioeducativos, nomeadamente no apoio às refeições escolares e à 

implementação do ensino à distância e da escola digital.  

Sublinhamos, igualmente, as medidas de apoio e proteção sanitária dos 

trabalhadores municipais que foram concretizadas no contexto pandémico, 

nomeadamente o pagamento integral dos salários independentemente da 

situação funcional, com garantia, também, dos subsídios de refeição, a 

adoção do regime de teletrabalho sempre que possível, a dispensa do 

exercício efetivo de funções nos serviços não essenciais sempre que o 

teletrabalho não era possível, a gestão das equipas afetas aos serviços 

essenciais através de adoção de escalas rotativas e horários desfasados, por 

forma a garantir o funcionamento contínuo e ininterrupto dos serviços, e o 

reforço da limpeza e desinfeção dos edifícios e serviços públicos.  

As medidas adotadas no âmbito do combate à pandemia tiveram um 

impacto financeiro de 2.472.742,00 euros no que se refere ao acréscimo de 

despesas públicas e de 1.547.187,00 euros no que diz respeito à redução de 

receitas públicas.  

A pandemia da doença COVID- 19 impôs, também, o cancelamento de um 

conjunto de eventos de natureza cultural e desportiva, tendo a Câmara 

Municipal dinamizado soluções alternativas, através do recurso aos meios 

digitais, para mitigar as consequências negativas da suspensão das iniciativas 

presenciais e garantir a continuidade, nas condições possíveis, de um 

conjunto de atividades municipais.  
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De referir, igualmente, que a Câmara Municipal procedeu ao pagamento de 

50% do valor dos concertos musicais e de outras iniciativas culturais objeto 

contratualização, cancelamento e adiamento, de acordo com a Lei.  

 

Senhoras e Senhores Vereadores,  

Minhas Senhoras e Meus Senhores,  

Apesar de uma conjuntura imprevisível, complexa e difícil, senão mesmo 

dramática, caracterizada pela crise pandémica e sanitária, os documentos 

de prestação de contas relativos ao exercício de 2020 refletem o rigor, a 

responsabilidade e a prudência na elaboração do orçamento e na sua 

gestão e execução, realçando-se a taxa de execução orçamental 

alcançada, que é de 80,37%; o cumprimento atempado e integral dos 

compromissos assumidos perante os trabalhadores e as empresas 

fornecedoras e empreiteiras, sem dívida de curto prazo; o respeito pela regra 

do equilíbrio orçamental corrente, com uma margem de cerca de 7 milhões 

e 220 000 euros; a capacidade de endividamento existente, com uma folga 

de cerca de 20 milhões e 617 mil euros, a qual permite à Câmara Municipal, 

no futuro, contrair novos financiamentos bancários para a concretização de 

projetos de investimento, nomeadamente nos domínios expectáveis da 

execução do Plano de Recuperação e Resiliência e do futuro Quadro 

Financeiro Plurianual Europeu; e o saldo da conta de gerência, que é de cerca 

de 15 milhões e 559 mil euros.  

Este indicadores orçamentais e financeiros são conseguidos num quadro de   

continuidade da política fiscal municipal, amiga das famílias, das empresas e 

das associações, com a aplicação da mais baixa taxa de IMI legalmente 
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permitida no nosso país; do IMI familiar; das isenções em sede de IMI, 

destinadas às associações; das isenções em sede de Derrama, referentes às 

empresas; da política de taxas e preços praticada, cuja atualização é 

limitada à inflação; e da execução das Estratégias “Reabilitar Consigo” e 

“Revitalizar Consigo”, fundamentais no domínio da reabilitação e da 

revitalização urbana e económica, com benefícios fiscais associados à sua 

implementação. 

 

Senhoras e Senhores Vereadores,  

Minhas Senhoras e Meus Senhores,  

Num cenário de exigentes dificuldades e crescentes problemas suscitados 

pela crise pandémica e sanitária, a Câmara Municipal deu continuidade ao 

o seu trabalho em prol do interesse público e da melhoria do bem-estar 

económico, social e cultural das populações, mantendo o planeamento das 

obras a executar, assegurando os procedimentos concursais de recrutamento 

de recursos humanos e investindo nas diversas áreas de competência 

municipal, nomeadamente na Educação, na Cultura, no Desporto, na 

Coesão e Solidariedade, na Economia Social, no Ambiente, na Inclusão, nas 

Acessibilidades, na Proteção Civil, na qualificação e modernização de 

espaços públicos pedonais, rodoviários e cicláveis e na Requalificação 

Urbana. 

No âmbito dos investimentos públicos, evidenciamos, entre os inúmeros e 

diversificados investimentos prosseguidos: a aquisição de dois lotes de terreno 

junto à Estação Ferroviária da Póvoa de Santa Iria visando a construção de 

um terminal rodoferroviário; a adaptação do edifício municipal do Ninho de 
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Empresas para instalação da Unidade de Saúde Familiar de Vialonga; a 

requalificação da Avenida Baptista Pereira, em Alhandra, e da Avenida 

Infante D. Pedro (1ª fase), em Alverca do Ribatejo; a requalificação pedonal, 

ciclável e rodoviária da Estrada Nacional n.º 10, entre a Póvoa de Santa de 

Iria e Alverca do Ribatejo; a reabilitação da Escola Álvaro Guerra, em Vila 

Franca de Xira; o alargamento da rede municipal de Ilhas Ecológicas; a 

recolha seletiva de resíduos biodegradáveis; o sistema integrado de gestão 

da Frota Ambiente e a continuidade da sua renovação modernizadora; a 

demolição de 3 edifícios existentes na antiga Escola de Marinheiros da 

Armada de Vila Franca de Xira com vista à construção de um novo edifício 

para serviços de Justiça; a requalificação da Piscina Municipal de Vila Franca 

de Xira; a concretização dos projetos de eficiência energética no PER do Bom 

Retiro e na Piscina e Pavilhão Desportivo Municipal de Alverca do Ribatejo; a 

remodelação do Pavilhão Municipal das Cachoeiras; a beneficiação do 

Mercado Municipal de Alhandra; a estabilização do talude a tardoz da Rua 9 

de Agosto de 1990, em Alverca do Ribatejo; as obras de conservação, 

recuperação e qualificação dos edifícios escolares; o apetrechamento e a 

aquisição de equipamentos paras as Escolas; e a reabilitação do Parque de 

Campismo Municipal.    

 

Senhoras e Senhores Vereadores,  

Minhas Senhoras e Meus Senhores,  

O ano de 2020 fica igualmente assinalado pela concretização do processo 

de transferência de competências para os órgãos municipais na área da 

Educação, um desafio bem conseguido e superado com êxito. A 
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descentralização no domínio da Educação é um fator essencial para a 

melhoria da escola pública, aproximando a gestão pública às populações e 

garantindo mais participação, celeridade, eficácia e eficiência na resposta 

aos problemas e na satisfação das necessidades.  

A descentralização na área da Educação é um contributo fundamental para 

promover o direito à igualdade de oportunidades e assegurar o combate ao 

abandono e ao insucesso escolar. 

No domínio dos recursos humanos, o Município admitiu 187 trabalhadores, na 

sequência dos respetivos procedimentos concursais, abrangendo assistentes 

operacionais, assistentes técnicos e técnicos superiores, com vista à 

prossecução das necessidades permanentes dos serviços nas diversas áreas 

de atividade municipal, para além da transferência de 497 trabalhadores do 

mapa de pessoal do Ministério da Educação para o mapa de Pessoal da 

Câmara Municipal em decorrência da transferência de competências.  

De referir, também, em 2020 e no quadro do planeamento estratégico, a 

construção e apresentação de uma visão de futuro para o Concelho de Vila 

Franca de Xira, documento essencial de suporte à revisão do Plano Diretor 

Municipal em curso e bem assim a preparação e elaboração dos Planos 

Municipais de Ambiente e Juventude e da Estratégia Local de Habitação.  

Uma nota final ainda para salientarmos, no âmbito da promoção e 

valorização da identidade do Concelho e das nossas tradições e festividades, 

a consagração do Colete Encarnado como uma das sete maravilhas da 

cultura popular portuguesa.   
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Em 2020, e num quadro de grande exigência e dificuldade imposto pela 

pandemia, continuámos a construir um Concelho com mais qualidade de 

vida, mais desenvolvimento, mais coesão e mais atrativo para todos quantos 

nele residem, trabalham, estudam e investem, apoiando as famílias, as 

empresas e as associações, dinamizando o investimento público e planeando 

o futuro. 

Disse.  

Alverca do Ribatejo, 26 de maio de 2021 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

 

- Alberto Mesquita- 


