Assembleia de Freguesia do Lumiar

MOÇÃO N.º 10
Pela melhoria da higiene urbana na Rua Comandante Fontoura da Costa
Na rua Comandante Fontoura da Costa, na Freguesia do Lumiar, (mais precisamente em
38°46'47.9"N, 9°09'48.6"W), o cenário, agravado em dias úteis, é o seguinte:

Assembleia de Freguesia do Lumiar

Considerando que:
a) A rua em causa é local de passagem e de acesso a outras ruas nas quais existem
estabelecimentos comerciais e habitação, com falta de pontos de recolha de lixo:
i) Quem por ali passa, mesmo que não seja morador ou sendo comerciante em ruas
adjacentes, deixa o seu lixo que, ao acumular-se com lixo dos outros, dá origem ao
que se vê nas fotografias anteriores e não deixa os moradores terem um espaço em
que coloquem o seu lixo em condições;
b) ii) Esta largada de lixo inclui, por vezes, monos de grandes dimensões.
c) Os efeitos da acumulação de lixo incluem a proliferação de roedores (como ratos),
insetos (como baratas) e aves (como pombos), a propagação de doenças, a contaminação
de águas e o cheiro nauseabundo, tornando-se um problema de saúde pública;
d) A recolha adequada de lixo é um dos pilares fundamentais na saúde das populações e
terá impacto em qualquer um dos outros como água de qualidade e saneamento básico,
sendo uma forma de respeito pelas condições dignas a que a população deve ter acesso;
e) Não se pode ignorar situações como esta: para o bem de todos; para que sejam
diminuídos os conflitos entre moradores e não moradores; e para que a qualidade de
vida aumente para quem na rua referida vive.
A Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida a 27 de junho de 2018, delibera, ao abrigo
do disposto no artigo 9º, n.º 2, alíneas i), j) e k) da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro:

1. Em articulação com os serviços de recolha de resíduos desenvolvido pela Câmara
Municipal, o reforço, na sequência do aprofundamento da política de certificação de
qualidade, da eficiência da limpeza das ruas, a nível de cobertura e frequência;
2. O aumento do número de contentores (em particular dos enterrados) e pontos de
reciclagem, bem como a revisão dos circuitos municipais de recolha de lixo, de forma a
atender aos pontos mais críticos na Rua Comandante Fontoura da Costa e nas ruas
adjacentes, nas quais a ineficiência de recolha ou a inexistência de pontos de recolha se
verifiquem.
Lisboa, 25 de junho de 2018
O representante do Bloco de Esquerda,
Luís Casinhas

