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Assunto: Esgotos a céu aberto em Talaminho e Torre da Marinha

Destinatário: Câmara Municipal de Seixal

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

Considerando que:
Chegou ao conhecimento do CDS-PP que no concelho do Seixal, designadamente em
Talaminho, na Freguesia da Amora, e em Torre da Marinha, na União das Freguesias do Seixal,
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, há esgotos a correr a céu aberto.
Uma das principais preocupações manifestadas na Declaração de Alma-Ata, por ocasião da
Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, em 1978, foi a de que “a saúde é
um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não consiste apenas na ausência de
doença ou enfermidade. É um direito fundamental do ser humano. Alcançar o nível de saúde
mais elevado possível é um objetivo social extremamente importante em todo o mundo que
pressupõe a intervenção de muitos sectores socioeconómicos para além do sector da saúde”.
Efetivamente, hoje em dia é inegável a interação entre saúde e desenvolvimento
socioeconómico, sendo incontornável a adoção de medidas de higiene coletiva nas cidades e
localidades, nomeadamente de infraestruturas de saneamento.
De acordo com a lei, é da competência dos órgãos municipais o planeamento, a gestão de
equipamentos e a realização de investimentos em vários domínios, nomeadamente o dos
sistemas municipais de drenagem e tratamento de águas residuais urbanas.

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;
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Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Senhor Presidente
da Câmara Municipal do Seixal, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos
que antecedem, a seguinte informação:
1. Tem V. Exa. conhecimento da existência de esgotos a céu aberto no concelho do
Seixal, nomeadamente em Talaminho, na Freguesia da Amora, e em Torre da Marinha, na
União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires?
2. Pode V. Exa. assegurar que não está em causa a saúde pública da população das
localidades em causa?
3. Que medidas foram já tomadas pela Autarquia para resolver esta situação?

Palácio de São Bento, 10 de abril de 2018
Deputado(a)s
NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)
PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)
ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)
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