ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA FRANCA DE XIRA
Moção
Por uma Freguesia Limpa e Cuidada
O Acordo de Execução e os Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências, assinados
entre a CMVFX e a Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, em julho de 2018, permitiram um
importante reforço financeiro a esta Junta, com a atribuição de mais 80.000€ do que no passado, ainda
quem do que é necessário para a realização de competências na área da Varrição, Desmatação de
Caminhos, Limpeza e Higiene Urbana bem como na Manutenção de Passeios e Áreas Verdes.
Ficou assim demonstrado, como o órgão Junta de Freguesia, liderado pela CDU, depois de 4 anos a
solicitar à CMVFX o reforço das transferências financeiras e de meios, são quem está em melhores
condições para prestar este conjunto de competências às populações, quer em termos de resultados
objectivos, quer na optimização de meios financeiros, técnicos e humanos.
A realidade veio mostrar-nos que não só era possível como necessário o reforço desses meios, o que
infelizmente sempre foi negado ou reconhecido pelo novo executivo do PS/PSD à frente da Junta.
Ao contrário do que seria expectável, face à melhoria introduzida nos novos acordos celebrados com a
Junta de Freguesia, liderada pelo PS/PSD, o cumprimento destas competências e a sua concretização no
dia-a-dia da freguesia resultaram num pior serviço prestado às populações.
Decorridos quase 6 meses da sua implementação, hoje a realidade da Freguesia no que diz respeito à
manutenção do espaço público, na limpeza e higiene, na manutenção de passeios, na manutenção de
mobiliário urbano e do património arbóreo, apresenta um verdadeiro estado de abandono e de falta de
planeamento de intervenção.
É visível por toda a freguesia, com especial relevo no centro da cidade, no Alto Mesquita, em Torre de
Cima e Capelas, em Povos, na Quinta da Coutada, na Loja Nova e na estrada do Monte Gordo, entre
muitos outros locais da nossa freguesia, a falta de manutenção de calçada, de limpeza e higiene do
espaço público e a inexistente lavagem de passeios, conforme se comprometeram com a população e a
CMVFX.
O abandono deliberado da poda de árvores, da monda, da extirpação e da desmatação de ervas
infestantes, nos caminhos e passeios da freguesia, é uma realidade, tornando-os autênticos relvados
com uma perigosidade para quem neles caminha ou os atravessa.
A realidade do estado a que chegou a freguesia, aquela com que todos os dias a população se confronta,
e não aquela que todos os dias o executivo publica no facebook, é um problema sério que nos deve
preocupar a todos, pois quem gere neste momento os destinos da freguesia revela-se incapaz de os
resolver apesar de ter mais meios financeiros.
Assim, a Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira reunida em Sessão Ordinária, sob proposta dos
eleitos locais da CDU, ao abrigo do artigo 6.º do Estatuto do Direito de Oposição, conjugado com a
alínea c) do n.º 1 do artigo 15.º do Regimento, delibera:
a) Afirmar que a generalidade das competências delegadas pela CM na JF não estão a ser bem
asseguradas, nem tão pouco num regime de maior proximidade da população.
b) Recomendar ao executivo da JFVFX que inicie um planeamento global de intervenção no
espaço público e uma melhor distribuição de meios pela freguesia.
c) Exortar o executivo da JFVFX a reforçar o mapa de pessoal desta autarquia, promovendo a
contratação por tempo indeterminado de trabalhadores com vista ao reforço das equipas de
operacionais.
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d) Exortar a CM a valorizar o conteúdo dos acordos e dos contratos interadministrativos,
nomeadamente, o reforço dos meios humanos, técnicos e financeiros, de acordo com a
especificidade da freguesia.
e) Publicar esta Moção num dos órgãos de comunicação social regionais, respeitando o disposto
nos n.ºs 1 e 2 do artigo 56.º do regime jurídico das autarquias locais.
f) Enviar a presente moção às bancadas dos Partidos representados na Assembleia Municipal de
Vila Franca de Xira e à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.
g) Publicar esta Moção nos lugares de estilo da freguesia, nomeadamente nas vitrinas colocadas
na freguesia, no sítio da internet da freguesia e no facebook da freguesia.

Vila Franca de Xira, 13 de Dezembro de 2018
Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira

Moção rejeitada com 7 votos contra (5 do PS e 2 da CM) e 6 votos a favor (5 da CDU e 1 do BE).

