CDS-PP ASSEMBLEIA MUNICIPAL ALMADA

Exm.º Senhor Presidente
Assembleia Municipal de Almada
09 de Dezembro de 2014

Requerimento: ao abrigo das disposições legais e regimentais, vem desta
forma o Deputado Municipal do CDS-PP António Pedro Maco apresentar
Requerimento à Câmara Municipal de Almada

ASSUNTO: RECOLHA DE LIXO E RESÍDUOS URBANOS

É manifestamente notório a constatação sistemática um pouco por todo o concelho da
acumulação de lixo e demais resíduos urbanos por recolher junto aos contentores e
ecopontos tal como no seu espaço circundante.
Esta contínua situação tem causado um normal mau estar junto das populações em
redor não só pelo cenário que do mesmo resulta à vista de todos, como também pela
preocupação que em termos de saúde pública pode dai vir a resultar.
O mesmo cenário denota desta forma, não só a ausência de recolha e de limpeza
adequada dos respectivos contentores e área envolvente, como denota ainda a falta
de um planeamento ajustado às necessidades em termos de limpeza e recolha de lixo
e resíduos urbanos
Posto isto, o CDS-PP questiona o executivo em Almada em relação ao seguinte:

1 – Quem tem a responsabilidade e a quem estão conferidas e atribuídas
as competências para essa recolha e limpeza?

2 – Tem a Câmara Municipal de Almada conhecimento da deficiente ou
mesmo ausente recolha e limpeza de lixo e resíduos urbanos com a
regularidade devida junto dos contentores, ecopontos e áreas
circundantes?
3 – Se não tem conhecimento, como justifica esse desconhecimento?
4 – Se de facto tem o executivo conhecimento, que medidas estará o
mesmo a pensar em implementar para que esta situação possa ser
revertida com a maior urgência possível?
5 – Tem o departamento da câmara municipal responsável pela respectiva
área recebido queixas, denúncias e/ou pedidos de recolha nos últimos dez
meses?
6 - Existe alguma linha disponibilizada pela câmara municipal ao munícipe
para que o mesmo possa solicitar, denunciar e/ou efectuar pedidos de
recolha ou limpeza em áreas que seja necessário proceder à respectiva
intervenção?
7 – Se existe, qual em média o número de chamadas recebidas por
semana nos últimos dez meses solicitando a recolha e limpeza dos
contentores de lixo, ecopontos e áreas circundantes aos mesmos?
8 – Tem a câmara municipal conseguido em tempo útil responder a todas
essas necessidades solicitadas através da linha de apoio ou solicitadas por
outras vias (quais)?

9 – Tem a câmara municipal nos últimos dez meses apostado na
prevenção e na informação junto dos munícipes a fim dos mesmos
tomarem conhecimento dos seus direitos e deveres no que respeita à
matéria em questão?
10 – Se sim, qual a verba disponibilizada e os meios utilizados para essa
prevenção e informação?
11 – Tem a câmara municipal previstas medidas dissuasoras, preventivas,
fiscalizadoras ou mesmo punitivas para os munícipes a título individual,
comercial ou empresarial que persistam em não cumprir com os seus
deveres em relação as mais elementares regras de uso do espaço público
e do meio ambiente local?

António Pedro Maco
Deputado Municipal do CDS-PP

