
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

Chegou ao conhecimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP a existência de uma lixeira a céu

aberto, nas traseiras do Estádio de Futebol do Bolhão, em Fiães, na sequência de notícias que

dão conta de lá terem sido depositados géneros alimentícios, por parte de elementos da Junta

de Freguesia local.

O CDS-PP considera inaceitável este tipo de prática, bem como considera inaceitável a

existência de lixeiras a céu aberto em pleno século XXI.

A lixeira contém uma grande quantidade de resíduos de construção, entre outros, trata-se de

uma situação que configura perigo para a saúde pública, não só por tudo o que uma lixeira a

céu aberto acarreta, mas também pela forte possibilidade de contaminação dos terrenos e da

água do subsolo, dada a existência nas imediações de minas e fontanários cuja água é utilizada

em rega.

O CDS-PP entende que não é possível, em pleno século XXI, continuar a verificar-se a

existência de lixeiras a céu aberto.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Senhor Ministro

do Ambiente, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:



1- Tem V. Exa. conhecimento da existência de uma lixeira a céu aberto, junto ao Estádio

de Futebol do Bolhão, em Fiães, Santa Maria da Feira?

2- Houve já alguma ação de fiscalização por parte da GNR, ou da Agência Portuguesa do

Ambiente? Com que resultados?

3- Que medidas estão a ser tomadas pelo Governo para prevenir a existência de lixeiras a

céu aberto e consequente contaminação de terrenos e águas, em especial neste caso?

Palácio de São Bento, 12 de julho de 2018

Deputado(a)s

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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