MOÇÃO
CONTRAA EXTINÇÃODE FREGUESIAS
As linhas gerais orientadoras da chamada Reforma da Administração Local
Autárquica foram definidas pelo Governo através da resolução do
Conselho de Ministros n.º 40/2011, de 22 de Setembro;
No Documento Verde da Reforma da Administração Local são definidos os
critérios relativos à nova organização do território (cf. 3º capítulo).
A aplicação de tais critérios ao nosso Concelho implicará a extinção de 8
das actuais 21 freguesias (Alvôco das Várzeas, Ervedal da Beira, Lagos da
Beira, Santa Ovaia, São Gião, São Sebastião da Feira, Vila Pouca da Beira,
Vila Franca da Beira).
Considerando que:
Esta "reorganização" administrativa não é determinada por nenhuma
intenção séria de dignificar e elevar a eficácia de gestão das autarquias, ou
de "modernizar" a administração do território;
Esta reforma o que pretende é menorizar o poder local e a expressão
democrática de representação e participação política, atingindo pela
extinção coerciva as freguesias;
O papel fundamental que as Freguesias, e os respectivos órgãos, têm no
desenvolvimento
das comunidades locais, sendo reconhecidas pelo
trabalho de proximidade realizado;
A eliminação destas freguesias se traduz numa redução substancial da
participação política, da proximidade entre os titulares de órgãos públicos
e os cidadãos e na retirada de expressão e força à representação dos
interesses das comunidades locais.
Considerando, por fim, que:
Embora a Freguesia de Meruge não esteja, para já, na lista de Freguesias a
extinguir, é nosso dever e obrigação, assumir o total desacordo com esta

reforma, que atinge o mundo rural e o poder local democrático,
manifestar a nossa solidariedade às freguesias vítimas deste processo:

e

Proponho:
Que a Assembleia de Freguesia de Meruge delibere rejeitar a extinção de
qualquer uma das 21 Freguesias do Concelho de Oliveira do Hospital,
dando conhecimento desta deliberação à Assembleia e à Câmara
Municipal, à Assembleia da República e à Presidência do Conselho de
Ministros.
Meruge, 29 de Dezembro de 2011

