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Código de referência
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Tipo de título

Atribuído

Título

Relatório da gerência da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira no ano de 1965

Datas de produção

1966-02-15 - 1966-02-15

Dimensão e suporte

1 doc. (58 f. dat. num., 285 x 210 mm); papel.

Entidade detentora

Município de Vila Franca de Xira. Arquivo Municipal

Âmbito e conteúdo

Contém:
- Composição da câmara municipal, conselho municipal, regedores e membros das juntas de freguesia do
concelho, serviços municipalizados de águas e comissões municipais de higiene e de arte e arqueologia
(f. 1-6);
- Apresentação do relatório ao conselho municipal (f. 7);
- Movimento da receita e despesa e apreciação da situação financeira (f. 7-11);
- Informações sobre atividades da câmara municipal e acontecimentos ocorridos no concelho, com
destaque para: inauguração de luz elétrica em algumas povoações, inauguração das instalações da
ATRAL-CIPAN, na Castanheira do Ribatejo; festas, feiras e romarias; inaugurações; Instrução; Assistência
(f. 11-27);
- Informações sobre comparticipações para obras (f. 28);
- Resumo das empreitadas e fornecimentos adjudicados mediante concurso (f. 29-31);
- Movimentos financeiros e indicadores das atividades de alguns dos serviços municipais (f. 33-40);
- Relação de atividades da biblioteca e museu (f. 41-42);
- Elenco das obras e melhoramentos (f. 43-46);
- Relação dos melhoramentos por freguesia e em instalações do Estado, com indicação dos custos de
cada um dos melhoramentos e com mapas de resumo das despesas (f. 47-55);
- Informações sobre concursos para admissão de pessoal e nomeações (f. 56);
- Considerações finais (f. 57-58);
Ao longo do relatório são distribuídas imagens reproduzidas a partir de fotografias que documentam,
sobretudo, obras e melhoramentos.
Assina o presidente Jaime Marques Dias Simão.
Português

Idioma e escrita
Características físicas e requisitos
técnicos
Notas

Bom estado de conservação.
O exemplar conservado está assinado pelo presidente da câmara municipal e rubricado por membros do
conselho municipal.
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