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EDITAL Nº 788/2022 

 

FERNANDO PAULO FERREIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA 

DE XIRA 

FAZ SABER, que por despacho da então Vereadora Helena Pereira de Jesus, 

ratificado pela Vereadora Manuela Ralha, por despacho exarado em 08/07/2022, 

proferido ao abrigo das competências delegadas pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Vila Franca de Xira, e para os efeitos previstos na h), do nº 2, do 

artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro: 

- Foi tomada a decisão final de resolução do contrato de arrendamento apoiado 

celebrado com Ruben Alexandre Mirra Batista Rosa, para a fração municipal sita na 

Rua Fernando Pessoa, n. 8, 2º Dtº, em Vialonga, e proceder ao despejo 

administrativo deste e demais residentes na fração.  

Tal decisão fundamenta-se nos seguintes factos: 

- O arrendatário apresenta 43 rendas em dívida, relativas a meses compreendidos 

entre setembro de 2018 e a atualidade, no montante global de 265,14 €, incluindo 

a respetiva indemnização moratória.  

- O arrendatário está também em incumprimento do acordo de regularização de 

dívidas celebrado em 2015, estando em dívida com o pagamento de 24 

prestações do referido acordo, no montante de 2 165,39 €, o que totaliza a quantia 

de 2 430,53 € em dívida ao Município de Vila Franca de Xira.  

A presente decisão é tomada com base no disposto no artigo 1083º, nº 3 do 

Código Civil, aplicável por força do artigo 25º da Lei nº 81/2014, de 19 de 

dezembro, na sua redação atual, e na alínea g), do nº 2, do artigo 11º e no nº 2 do 

artigo 23º, ambos do Regulamento de Habitação Municipal.  

Mais fica o arrendatário e demais interessados notificados de que, nos termos do 

disposto no 28º da Lei nº 81/2014, de 19 de dezembro, dispõem de um prazo de 

90 dias para desocupar a referida fração, sendo que se não o fizerem até ao final 

do prazo que lhes é facultado, será imediatamente efetuado o despejo com a 

presença das autoridades policiais, considerando-se abandonados a favor do 
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Município os bens que se encontrem no interior da fração, depois de decorridos 60 

dias do despejo, nos termos do nº 5 do mesmo artigo 28º da Lei nº 81/2014, de 19 

de dezembro. 

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser 

afixados nos locais do costume, na porta da fração municipal e na sede da Junta 

de Freguesia de Vialonga, e publicitado no sítio do município na Internet. 

E eu,                                                                                    , Diretor do 

Departamento de Gestão Administrativa e Jurídica, o subscrevi. 

Paços do Município de Vila Franca de Xira, 9 de setembro de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 
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