
Reunião ordinária e pública da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no 
salão da Junta de Freguesia das Cachoeiras, pelas 14,00 horas do dia 
2013/04/03 
 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
Inclusão de assuntos na ordem do dia – Deliberado por unanimidade 
 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
1 - Ata nº 5/2013 da reunião de câmara de 2013/03/06 – Deliberado por 
unanimidade 
2 - Prestação de contas da Câmara Municipal do exercício de 2012 - Relatório de 
gestão e demonstrações financeiras – Deliberado por maioria, com os votos a favor 
dos membros do PS, e a abstenção dos membros da CDU e da Coligação Novo 
Rumo 
3 - Prestação de contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do 
exercício de 2012 - Relatório de gestão e demonstrações financeiras – Deliberado por 
maioria, com os votos a favor dos membros do PS, e a abstenção dos membros da 
CDU e da Coligação Novo Rumo 
4 - Consolidação de contas de 2012 do Município de Vila Franca de Xira – Deliberado 
por maioria, com a abstenção dos membros da Coligação Novo Rumo 
5 - 1ª revisão ao Orçamento corrigido a 31 de dezembro de 2012 para o ano 
económico de 2013, Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades 
Municipais da Câmara Municipal – Deliberado por maioria, com os votos contra dos 
membros da Coligação Novo Rumo 
5A – 2ª Revisão ao Orçamento corrigido a 31 de Dezembro de 2012 para o ano 
económico de 2013, Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades 
Municipais da Câmara Municipal – Deliberado por maioria, com os votos contra dos 
membros da CDU e da Coligação Novo Rumo, reprovar a proposta 
6 - Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira – Deliberado por 
unanimidade 
7 - Protocolo a celebrar com o Ministério da Administração Interna sobre a adaptação 
das antigas instalações da GNR para a PSP - Introdução da cláusula 4ª – Deliberado 
por unanimidade 
8 - Terreno das instalações da antiga Escola nº 1 da Armada - Ofício do Ministério da 
Defesa Nacional - Vila Franca de Xira – Tomado conhecimento 
 
 
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO, GESTÃO E QUALIFICAÇÃO URBANA 
9 - Relação de atos da competência da CM delegados e praticados pelo Sr. Vice-
Presidente – Tomado conhecimento 
10 - Empreitada de infraestruturação das ruas D, L e M e ruas N e O da AUGI Fonte 
Santa – Vialonga - Libertação de 30% das garantias bancárias – Florindo Rodrigues 
Júnior e Filhos, Ldª - Deliberado por unanimidade 
11 - Alteração ao loteamento denominado por Malvarosa - Verdelha (ex-Mague) - 
Alvará de loteamento nº 4/03, de 17/07 - Alverca do Ribatejo - Aceitação de 
princípio e abertura de inquérito público – Obriverca – Construções e Projectos, SA – 
Deliberado por unanimidade, retirar o ponto da ordem do dia 
12 - Alteração ao loteamento denominado por Casal da Aboboreira – Vialonga - Alvará 
de loteamento nº 4/74, de 21/02– Deliberado por unanimidade 
13 - Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre o lote 59 do 
loteamento Pinhal das Areias - Alverca do Ribatejo – José Manuel Lopes – Deliberado 
por unanimidade 
 



 
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIATURAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 
14 - Execução da passagem superior pedonal do Forte da Casa - Não adjudicação e 
revogação da decisão de contratar – Deliberado por unanimidade 
15 - Requalificação da rua Alves Redol - Fase 3 - Troço entre a rua Almeida Garrett e 
a av. Pedro Vítor - Vila Franca de Xira - Listagem de erros e omissões – Deliberado 
por unanimidade 
16 - Requalificação do mercado de levante da Póvoa e estruturação urbanística 
envolvente - Póvoa de Santa Iria - Listagem de erros e omissões – Deliberado por 
unanimidade 
17 - Regularização fluvial do rio Grande da Pipa e construção de um novo pontão – 
Castanheira do Ribatejo - Orçamento de trabalhos a menos – Consórcio Obrecol, 
SA/Oliveiras, SA – Deliberado por unanimidade 
18 - Parque linear ribeirinho do estuário do Tejo - Desenvolvimento do plano de 
segurança e saúde – Alexandre Barbosa Borges, SA – Deliberado por maioria, com os 
votos contra dos membros da CDU  
19 – Eco-Bairro - Reforço da mobilidade e eliminação das barreiras arquitetónicas - 
Póvoa de St.ª Iria - Abertura de concurso público – Deliberado por unanimidade 
20 - Execução de 3 cais de pesca para os avieiros da Póvoa de Santa Iria - 
Indeferimento do pedido de prorrogação de prazo para apresentação dos documentos 
de habilitação – Irmãos Cavaco, SA – Deliberado por unanimidade 
 
 
GABINETE DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO 
21 - Centro Cultural do Bom Sucesso - Alverca do Ribatejo - Utilização de espaços – 
Deliberado por unanimidade 
 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Da competência da Presidente da C.M. 
22 - Relação dos despachos da Srª Presidente na área de pessoal – Tomado 
conhecimento 
23 - Legislação síntese – Tomado conhecimento 
 
. Outros assuntos 
24 - Estágios a conceder pela câmara municipal no âmbito do Regulamento de 
Estágios – Deliberado por unanimidade 
25 - Empreitada da execução da sede e polidesportivo do Clube Académico de 
Desportos - Póvoa de St.ª Iria - Minuta de contrato – Deliberado por maioria, com os 
votos contra dos membros da CDU 
26 - Empreitada de execução de iluminação pública eficiente - Póvoa de Santa Iria - 
Minuta de contrato –– Deliberado por unanimidade 
 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
 
. Assuntos apresentados para conhecimento 
Da competência da Presidente da C.M. 
27 – Balancetes – Tomado conhecimento 
28 - Pagamentos autorizados Tomado conhecimento 
 
. Outros assuntos 



29 - Contratação de uma solução de impressão para o Município de Vila Franca de 
Xira - Libertação da retenção de valores prestados como caução – Deliberado por 
unanimidade 
 
 
DEPARTAMENTO DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 
30 - Regulamento Municipal de Espaços Exteriores – Deliberado por unanimidade 
 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
31 - Formação Oficina de Pais - Protocolo de colaboração – Deliberado por 
unanimidade 
32 - Candidatura ao curso de especialização tecnológica (nível V) de gestão hoteleira 
e alojamento - Declaração de apoio do município – Deliberado por unanimidade 
33 - Projeto em parceria - Introdução de manuais universitários na rede de 
bibliotecas municipais – Deliberado por unanimidade 
 
 
DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
34 - Relação de atos da competência da CM delegados e praticados pela Srª 
Presidente e pela Srª Vereadora Conceição Santos, no uso da delegação e 
subdelegação de competências – Tomado conhecimento 
35 - Mercado Retalhista de Vila Franca de Xira - Alteração de titularidade das bancas 
11 e 12, da placa 4 – Deliberado por unanimidade 
36 - Feira Anual de Outubro 2013 - Organização e procedimentos – Deliberado por 
unanimidade 
37 - Feira Anual de Outubro 2013 - Constituição da comissão coordenadora – 
Deliberado por unanimidade 
38 - Participação da Rota Histórica das Linhas de Torres com stand na BTL 2013 - 
Transferência de verba – Município de Loures – Deliberado por unanimidade 
39 - Doação de Bens Museológicos ao Museu Municipal Núcleo de Alverca por Maria 
Jacinta Farinha – Deliberado por unanimidade 
 
 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
40 - Parecer prévio vinculativo - Contratação do Grupo Oque'strada no âmbito do 
Festival da Juventude – Deliberado por unanimidade 
41 - Parecer prévio vinculativo - Reabilitação do edifício do Teatro Salvador Marques 
e construção de biblioteca – Alhandra - Projeto de execução – Deliberado por 
unanimidade 
42 - Parecer prévio vinculativo e prorrogação do contrato de prestação de serviços 
por avença - Luís Filipe Moreira Freire – Deliberado por unanimidade 
43 – Contrato de Comodato – Cedência gratuita de contentor habitacional – Vialonga – 
Deliberado por unanimidade 
44 – Execução de 3 cais de pesca para os avieiros da Póvoa de Santa Iria – 
Manutenção do indeferimento do pedido de prorrogação de prazo, indeferimento do 
pedido de audição de testemunhas, declaração de caducidades da adjudicação 
efetuada Irmãos Cavaco, SA e adjudicação à Cordivias – Engenharia, Ldª – Deliberado 
por unanimidade 
 
ADENDA À ORDEM DO DIA 
 
1 – Abertura de procedimento disciplinar – Deliberado por unanimidade 



2 – Ratificação do despacho – Desocupação do lote 3, do Bloco B, da Quinta de Santo 
Amaro – Monte Gordo – Vila Franca de Xira – Deliberado por unanimidade 
3 – Execução de 3 cais de pesca para os avieiros da Póvoa de Santa iria – Adjudicação 
à Irmãos Cavaco, SA – Deliberado por unanimidade 


