ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA FRANCA DE XIRA
Moção
Pela reposição das freguesias
Tendo esta Assembleia aprovado, a 16 de Dezembro de 2013, uma moção “Em defesa das
freguesias, do Poder Local Democrático e pela devolução das freguesias às populações”,
consideramos que é necessário reforçar novamente a nossa oposição à entrada em vigor da lei
n.º 11-A/2013 de 28 de Janeiro, pois esta representa um ataque feroz a uma das maiores
conquistas do 25 de Abril, o Poder Local Democrático, consagrada na Constituição da
República Portuguesa.
À posição convicta, que os autarcas de freguesia, e as populações, sempre demonstraram
contra a agregação/extinção das freguesias, somam-se agora na prática os problemas e as
contradições já identificados no processo de agregação, o que vem comprovar a justeza das
posições assumidas.
Mas este objectivo de destruição do poder local não se ficará pelas freguesias. O chamado
“guião da reforma do estado” já avança com a agregação de municípios e, ao contrário do que
muitas vezes é repetido, assiste-se a um processo de centralização, em entidades intermunicipais, de um conjunto de competências municipais, de grande importância para as
populações, visando o seu esvaziamento e enfraquecimento.
Os autarcas que não desistiram, nem desistem da luta pela “devolução” das freguesias
extintas, estão a defender as populações e as freguesias, impedindo a concretização deste
projecto político de destruição do Poder Local Democrático.
Assim, a Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira reunida em Sessão Ordinária de 22
de Abril de 2014, sob proposta dos eleitos locais da CDU delibera:
1. Reafirmar a exigência de devolução das freguesias liquidadas, conforme a vontade
das populações;
2. Manifestar a sua oposição ao projecto de destruição do Poder Local Democrático,
exigindo que, no respeito pela Constituição da República Portuguesa, a autonomia
administrativa e financeira do poder local seja respeitada;
3. Publicar e afixar esta moção nos lugares de estilo da Freguesia.

Vila Franca de Xira, 22 de Abril de 2014

Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira

Moção aprovada por maioria com 11 votos a favor (6 da CDU e 5 do PS) e 2 votos contra da
Coligação “Novo Rumo”.

