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PROPOSTA 
 

Proposta para finalização da 2ª fase das obras de drenagem 
das águas pluviais – Lugar das Quintas 

 
 

Todos sabemos que desde há muito tempo é aguardada a conclusão da 2ª fase de 

drenagem de águas pluviais, no Lugar das Quintas. 

 

O sistema de esgotos desta localidade encontra-se muito degradado levando a que, em 

situação de chuvas mais fortes, a estrada da Carapinha, toda a zona do Largo Capitão 

José Maria Guedes e zona circundante ao polidesportivo se inundem, colocando em 

risco pessoas e bens das habitações de aquela área. 

 

Esta obra da responsabilidade da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira – pelos 

serviços do SMAS, continua ainda sem início e fim programado e assume uma 

importância enorme quando em breve se inicia a época de Inverno e em que cada vez 

mais existe a possibilidade de fenómenos extremos de chuvas fortes, numa localidade 

já de si sacrificada por cheias inesquecíveis, deve ser considerada como URGENTE! 

 

A bancada da CDU, na sessão Ordinária de dia 26 de setembro de 2018 da Assembleia 

de Freguesia propõe: 

 

- Que seja oficiada a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no sentido de, e com 

carácter urgente, dar início á conclusão desta obra. 

 

Esta Proposta foi aprovada por unanimidade, com 13 votos a favor na Assembleia de 

Freguesia da União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras em 26 de 

setembro de 2018, devendo ser dada a conhecer a todos os trabalhadores da Junta de 

Freguesia da UF Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras e remetida: 

 
-Presidência da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e, para conhecimento, aos 

diversos grupos políticos com representatividade nos Órgãos Municipais e Assembleia 

Municipal de Vila Franca de Xira, Movimento Associativo da Freguesia e Órgãos de 

Comunicação Social Regional, e publicada no site institucional da Freguesia 
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