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MOÇÃO
OBRAS DE REABILITAÇÃO DOS PONTÕES DA
VÁRZEA E VALA NOVA, NA EN 118, EM BENAVENTE
A Estradas de Portugal, SA., está a realizar, desde Janeiro de 2011, duas
intervenções que esta Assembleia Municipal reporta da mais elevada
importância no troço da EN 118, que atravessa a freguesia de Benavente. As
intervenções de reabilitação, reforço estrutural e alargamento do pontão da
várzea, ao km 37 + 240 e do pontão da Vala Nova, ao km 43 + 480 da EN 118,
iniciaram-se em Janeiro e têm um prazo de execução de 270 dias.
Todavia, as obras têm causado imensos constrangimentos/prejuízos a milhares
de utentes que, diariamente, utilizam esta via para as suas deslocações. A
título de exemplo, a viagem entre Samora Correia e Salvaterra de Magos (13
Km) que, habitualmente, era feita em 12 a 15 minutos, chega a demorar mais
de uma hora, com elevados prejuízos para os cidadãos e para as empresas,
cujas viaturas têm de fazer este percurso e não dispõem de alternativa sem
portagens.
. Considerando o reduzido número de trabalhadores envolvido nas
intervenções pela empresa construtora, a Construil - Constutora Duriense, SA.;
. Considerando que as intervenções têm decorrido num horário restrito, sem a
realização de trabalho nocturno;
. Considerando que as obras têm um prazo de execução de 270 dias, que
deverá terminar em Outubro;
. Considerando que se aproxima a campanha de tomate que vai movimentar no
troço da EN 118 intervencionado, dezenas de tractores agrícolas e camiões
que se dirigem para as fábricas de Benavente e Azambuja;

. Considerando a insuficiência de sinalização das obras, nomeadamente,
visível à noite, nos troços que antecedem as intervenções e respectivos
estrangulamentos;
. Considerando ser possível a reformulação dos planos de obra, de modo a
minimizar os impactos negativos junto de milhares de pessoas e de agentes
económicos;
Reunida em Sessão Ordinária, a Assembleia Municipal de Benavente delibera
solicitar a imediata intervenção da Estradas de Portugal, no sentido de
encontrar soluções conducentes ao incremento do ritmo das obras e à
minimização das consequências e dos constrangimentos na circulação viária.
Solicita-se, ainda, um reforço da sinalização, de modo a prevenir a ocorrência
de acidentes.

Benavente, 17 de Junho de 2011

A Assembleia Municipal de Benavente

A remeter às seguintes entidades:
- Estradas de Portugal, SA.;
- Director da Delegação Regional de Santarém da Estradas de Portugal;
- Grupos Parlamentares na Assembleia da República;
- Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações;
- Câmara Municipal e Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos;
- Aos órgãos de comunicação social nacional, regional e local;
- Ao Gabinete de Imprensa e Relações Públicas do Município de Benavente.

A presente Moção foi apresentada pelos autarcas
da CDU, tendo sido aprovada por unanimidade, na
III Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Benavente, realizada no dia 17 de Junho de 2011. ----Benavente, 27 de Junho de 2011. -----------------------O Presidente da Assembleia Municipal -----------------

- Carlos Alberto Salvador Pernes- ------------------------

