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Cartão Municipal

Famílias Numerosas

famílias

numerosas
arruda dos vinhos
A autarquia lançou recentemente mais uma iniciativa de
apoio social, destinada a apoiar famílias compostas por
três ou mais filhos, cujos elementos adultos sejam residentes e recenseados no concelho de Arruda dos Vinhos.
O Cartão Municipal Famílias Numerosas de Arruda dos
Vinhos (CMFN) é um documento emitido pela Câmara
Municipal que visa proporcionar benefícios sociais
adequados aos encargos familiares, contemplando um
conjunto de vantagens, a partir de parcerias locais, assim
como, estimular a participação ativa das famílias numerosas nas atividades culturais, desportivas e recreativas do
concelho.
A adesão ao CMFN poderá ser efetuada nos Balcões Únicos
de Atendimento da Câmara Municipal.
BENEFÍCIOS
» Redução de 50% das taxas de utilização de equipamentos, designadamente, Campo de Ténis Municipal, Campo
de Paddel Ténis, Piscina Municipal em regime de natação livre, bem como, em eventos ou atividades socioculturais, recreativas e desportivas promovidas pela
Câmara Municipal;
» Condições especiais no acesso a atividades e ou eventos,
promovidos por associações do concelho, que venham a
aderir ao CMFN;
» Redução de 50% no pagamento de tarifas fixas de água
da sua habitação própria e permanente, e desde que o
contrato de fornecimento esteja em seu nome;
» Redução de 50% no pagamento de tarifas fixas de RSU`S
e águas residuais;
» Descontos em produtos e/ou serviços oferecidos pelas
empresas aderentes ao CMFN, nas condições por estas
estabelecidas;
» Quaisquer outros benefícios expressamente reconhecidos por deliberação da Câmara Municipal de Arruda dos
Vinhos.
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Município de Arruda distinguido
como Autarquia + Familiarmente
Responsável
Pela primeira vez desde que em
2007 foi criada esta distinção
pela Associação Portuguesa de
Famílias Numerosas (através
do Observatório das Autarquias
Familiarmente Responsáveis), o
Município de Arruda dos Vinhos
foi distinguido com este “galardão”, referente ao ano de 2018.
Esta distinção é o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Município de Arruda dos Vinhos ao longo dos últimos anos, na concretização de vários projetos:
» com vocação externa, isto é, virados para os munícipes,
concretizando medidas facilitadoras da vida familiar,
em particular para as famílias com três ou mais filhos
por serem as que mais colaboram no combate ao envelhecimento e desertificação, sendo fonte de riqueza,
através da criação de emprego, do aumento do espírito
de iniciativa e da estabilidade social, como por exemplo,
redução da carga fiscal e de taxas para estas famílias,
implementação de bolsas de estudo, projeto esperança,
oficina domiciliária, horas criativas, campos de férias,
bolsa de manuais e material escolar, loja social, melhoria de espaços de fruição pública e em família, etc.;
» com vocação interna, ou seja, o Município enquanto
entidade empregadora que adota medidas facilitadoras de conciliação de vida familiar e laboral para os seus
colaboradores, tornando-se assim, laboratório e modelo
destas práticas.
O Município de Arruda dos Vinhos reconhece o indispensável papel da Família na nossa comunidade, pelo
que considera importante o desenvolvimento de um
conjunto de medidas que favoreça a existência de
famílias estáveis, saudáveis e funcionais.
Este galardão constitui assim mais um estímulo e incentivo para se continuar este trabalho de proximidade e
fomento da coesão social.

Iluminação Pública

PROGRAMAÇÃO - MARÇO
DATA

HORÁRIO

LOCAL

1

Sexta-feira

10h - 12h30

Camondes

7

Quinta-feira

10h - 12h30

Tesoureira

8

Sexta-feira

10h - 12h30

S. Tiago dos Velhos

12

Terça-feira

14h - 17h

IsoSaúde

13

Quarta-feira

10h - 12h30

Adoseiros

14

Quinta-feira

10h - 12h30

Cardosas

15

Sexta-feira

10h - 12h30

Louriceira de Cima

20

Quarta-feira

10h - 12h30

Carvalha

21

Quinta-feira

10h - 12h30

Alcobela de Baixo/Cima

22

Sexta-feira

10h - 12h30

Mata

26

Terça-feira

14h - 17h

IsoSaúde

27

Quarta-feira

10h - 12h30

Carrasqueiro

28

Quinta-feira

10h - 12h30

A-do-Mourão

29

Sexta-feira

10h - 12h30

A-do-Baço
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PROGRAMAÇÃO - ABRIL
DATA

HORÁRIO

LOCAL

3

Quarta-feira

10h - 12h30

A-dos-Arcos

4

Quinta-feira

10h - 12h30

Camondes

5

Sexta-feira

10h - 12h30

Tesoureira

9

Terça-feira

14h - 17h

IsoSaúde

10

Quarta-feira

10h - 12h30

Vila Vedra

11

Quinta-feira

10h - 12h30

S. Tiago dos Velhos

12

Sexta-feira

10h - 12h30

Quinta da Serra

17

Quarta-feira

10h - 12h30

Monteira

18

Sexta-feira

10h - 12h30

Adoseiros

30

Terça-feira

14h - 17h

IsoSaúde

Gás Natural
Natural
Gás
Desde novembro de 2018 que o gás natural já se encontra disponível na freguesia de
Desde novembro de 2018 que o gás natural já se encontra disponível na freguesia de
Arruda dos Vinhos.
Arruda dos Vinhos.
Este é um investimento global de 1.100.000,00€ da Galp gás natural, que a
Este é um investimento global de 1.100.000,00€ da Galp Gás Natural, que a
Câmara sempre apoiou e incentivou, que tem atualmente uma rede com
Câmara sempre apoiou e incentivou, que tem atualmente uma rede com
uma extensão de 12 km para um mercado de 1.800 potenciais clientes.
uma extensão de 12 km para um mercado de 1.800 potenciais clientes.
Em 2019, e segundo a empresa, todos os potenciais clientes, residenciais
Em 2019 e segundo a empresa, todos os potenciais clientes, residenciais
ou empresariais serão contactados de forma personalizada estando
ou empresariais serão contactados de forma personalizada estando preprevisto um investimento de 500.000,00€ para ligação de ramais e de
visto um investimento de 500.000,00€ para ligação de ramais e de clienclientes à rede.
tes à rede.
Neste mês de fevereiro a rede está a ser expandida para as regiões da
Neste mês de fevereiro a rede está a ser expandida para a região da Fresca e
Fresca e Lapão.
Lapão.

CUIDE DO AMBIENTE
» Recicle

Existem 61 novos ecopontos distribuídos por
todo o concelho, o que permitiu aumentar
significativamente as condições de recolha
seletiva.

» Solicite a Recolha de
Monos

A Câmara Municipal disponibiliza aos munícipes a Recolha de Monos Domésticos. Este é
um serviço gratuito que se destina à recolha de
objetos volumosos e fora de uso (madeiras, frigoríficos, fogões, colchões, camas, metais, etc).
Solicite-o no Balcão Único de Atendimento
ou por mail para doaqv@cm-arruda.pt.

» Participe na recolha
de pilhas

A Câmara Municipal, em parceria com a OesteCim , a Novo Verde e a ERP Portugal, disponibiliza pilhões nos Centros Escolares, para
recolha de pilhas usadas. Esta é uma iniciativa no âmbito da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, que irá decorrer até ao final
do ano de 2018. Por cada 500kg de pilhas
usadas recolhidas, irão ser doados 250€ a instituições de cariz social de cada um dos 12
Municípios, traduzidos em bens essenciais e
obras sociais.
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