
   

 

  

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA FRANCA DE XIRA 

Pela higienização e desinfecção do espaço público, mobiliário urbano e outras               

infra-estruturas de uso público. 

  

Considerando que:  

1. O coronavírus é um vírus altamente transmissível entre a população e a transmissão 

pode acontecer directamente ou indirectamente também pelo aperto de mão e o 

contacto com superfícies ou objectos contaminados por portadores do vírus, tais 

como mesas, maçanetas, corrimãos, no geral todas as superfícies com que possamos 

entrar em contacto.   

2. A prevenção é actualmente a medida mais eficiente no combate ao coronavírus e 

segundo as diversas instituições de saúde é aconselhável a frequente limpeza e 

higienização de todas as superfícies que de alguma maneira são partilhadas e 

tocadas pela população, pois o vírus pode lá estar depositado.  

3. A Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, tem por lei a obrigação da manutenção 

do seu edificado, bem como do mobiliário urbano da freguesia. Tem também 

deveres de salubridade, protecção civil e de saúde e bem estar dos seus fregueses.  

4. Além das receitas próprias da Junta de Freguesia, a Câmara Municipal transferiu uma 

verba de 25.000€ para ajudar neste processo de combate à pandemia.  

A Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira, reunida em sessão ordinária a 30 de 

Junho de 2020 delibera que:  

1. Seja criado um plano de limpeza e higienização de combate ao vírus coronavírus para 

implementar no território da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira.   

2. Estas limpezas e higienizações devem incidir em espaços de lazer, urbanos, 

mobiliário urbano e todas as superfícies e infra-estruturas que se considerem serem 

focos de transmissão entre os fregueses de Vila Franca de Xira.  

3. Sempre que estas superfícies sejam de domínio privado mas de uso público, tais 

como caixas ATM, Marcos dos CTT, ou outros, deverá a Junta de Freguesia alertar os 

proprietários para a necessidade de limpeza e higienização programada e frequente.  

4. Que a moção seja publicada por edital nos lugares de estilo da Junta de Freguesia e 

nos suportes digitais como o website e o Facebook e seja enviada por email ao 

movimento associativo e empresarial da Freguesia.  

  

Vila Franca de Xira, 30 de Junho de 2020  

O eleito pelo Bloco de Esquerda na Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira 

  
Não Aprovada 

6 votos a favor: 5 CDU e 1BE  

7 votos contra: 5 PS e 2 CM 


