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Moção 

Por um serviço de higiene e limpeza urbana de qualidade 
Considerando que: 

A cada dia que passa vai-se tornando cada vez mais clara a incompetência e a incapacidade que 

a Junta de Freguesia revela em gerir o bem comum, não conseguindo responder aos direitos 

mais básicos da população. 

A Freguesia vive uma situação de inaceitável falta de qualidade ao nível da recolha de lixo e 

limpeza das ruas o que põe em causa a qualidade de vida de quem vive na Cidade da Póvoa de 

Santa Iria e na Vila do Forte da Casa, nela trabalha ou a visita; 

A lavagem das ruas, principalmente dos seus passeios é inexistente; 

A varrição é pontual e não consecutiva; 

As baratas invadiram as residências chegando a habitações no 9º andar; 

Continuamos com um esgoto a céu aberto que desagua na zona ribeirinha; 

Os comerciantes e habitantes das zonas mais afetadas por estas pragas deparam-se 

frequentemente com ratos e baratas junto aos contentores de depósito de resíduos urbanos e 

dentro das suas portas; 

Os contentores se apresentam constantemente com excesso de lixo que acaba por transbordar 

para o chão, constituindo fonte de alimento de fácil acesso para as espécies em causa e, assim, 

potenciando o aumento das suas populações; 

Os roedores são visíveis passeando pelo local público; 

Uma maior produção de resíduos sólidos – ditos monos – não tem resposta acumulando-se 

junto aos contentores do lixo e ecopontos durante semanas; 

       Face ao enunciado esta moção propõe que a Junta de Freguesia: 

1.  Providencie a manutenção de salubridade da via pública, aumentando a frequência de 

recolha dos resíduos urbanos, a lavagem e consequente varrição das ruas. 

2.  Diligencie junto das Entidades Competentes o tratamento do esgoto a céu aberto. 

3.  Diligencie perante a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira o controle de pragas. 

4. Divulgue o calendário de campanhas de desinfestação previsto. 

 

 

Póvoa de Santa Iria, 27 de setembro, de 2018 

Os eleitos da Assembleia de Freguesia da União de 

Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa 

 

Moção aprovada com 12 votos a favor do (5 do AIPMF, 1 do BE, 3 da CDU, e 3 da CM) e, 7 votos 

contra do PS. 


