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Proposta 8 Requalificação da EN 1-3 na Vala do Carregado

Considerando o estado avançado de degradação da Estrada Nacional 1-3, entre o cruzamento com a Estrada
Nacional 1 (na Ponte da Couraça) e o Largo do Machado (Vala do Carregado), situação verificada de há muitos
anos a esta parte;

Considerando que esse mesmo estado provoca elevados riscos de perigosidade para automobilistas e peões,
resultando, nalgumas ocasiões em avultados prejuízos financeiros para os proprietários de viaturas;

Considerando  a  obra  desenvolvida  pela  Câmara  Municipal  de  Vila  Franca  de  Xira,  de  Requalificação  e
Regularização Fluvial do Rio Grande da Pipa, que corrigiu os problemas sistemáticos de cheias e inundações
naquele local, e previa, num momento futuro, um estudo para criação de bolsas de estacionamento ao longo do
arranjo efetuado e, por conseguinte da própria Estrada objeto desta Proposta; 

Considerando  que  a  responsabilidade  de  Beneficiação  daquela  via,  por  ser  uma  via  nacional,  ser  das
Infraestruturas de Portugal SA;

A Bancada do Partido Socialista, na sessão ordinária da Assembleia de Freguesia da UF Castanheira do Ribatejo
e Cachoeiras de 26 de Abril de 2018, propõe:

1 – Seja oficiada a  Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no sentido de voltar a desenvolver contactos com
Infraestruturas de Portugal SA, tendentes à Requalificação e Beneficiação da Estrada Nacional 1.3, em toda a
sua extensão, num projeto que, simultaneamente, possa contemplar a substituição das redes de abastecimento
de água e saneamento da área, a criação de bolsas de estacionamento para moradores e de apoio a atividades
económicas existentes;

2 – Que, se necessário, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira assuma a execução do estudo prévio, projeto
de execução e realização da obra, celebrando para o efeito um protocolo com as Infraestruturas de Portugal SA,
por forma a que possa ser ressarcida do investimento efetuado. 

A presente proposta, em caso de aprovação, deverá ser publicada no site institucional da Freguesia e remetida,
para implementação,  à Presidência da Câmara Municipal  de Vila Franca de Xira e, para conhecimento,  aos
diversos grupos políticos com representatividade nos Órgãos Municipais (Câmara Municipal de Vila Franca de
Xira  e  Assembleia  Municipal  de  Vila  Franca  de  Xira), Movimento  Associativo  da  Freguesia  e  Órgãos  de
Comunicação Social Regional.

Das diversas comunicações sobre esta matéria,  deverá, via Mesa da Assembleia, a Junta de Freguesia dar
conhecimento aos Membros da Assembleia.
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