
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 

Há cerca de meio ano deu-se uma ocupação, na freguesia Moita, de um espaço de uma antiga

fábrica, que não oferece condições de habitabilidade. Atualmente, e segundo contacto

estabelecido com a GNR local, está ocupado por três (3) famílias.

O referido local está em processo de insolvência e o respetivo administrador desenvolveu um

processo de saída voluntária que já viu o prazo terminar sem resultados.

Para além desta situação há mais quatro (4) famílias que, ao longo destes meses, ocuparam

outros imóveis devolutos que por não disporem das condições básicas ( água, luz,…) criam

problemas que se identificam poderem ser de risco para a saúde pública. Das queixas que nos

vão chegando há relatos de despejo de dejetos nos contentores de lixo e na via pública. Estas

vivências resultam em preocupação e mau estar para os vizinhos, assunto que já constitui,

também, apreensão na própria freguesia da Moita e não só, tanto mais que se receia que

continue a alastrar se não existirem medidas urgentes.

Segundo a GNR, e até à passada segunda feira, data em que fizemos uma reunião com a

Guarda, apenas no caso da insolvência foi apresentada queixa o que, afirmam, condiciona a sua

atuação. Também foi possível apurar não ter havido diligências no sentido de identificar os

proprietários dos locais ocupados a fim de lhes ser dado conhecimento da ocorrência, ou, face à

inexistência de queixa, serem eles próprios notificados das ocorrências.

A situação descrita, e a probabilidade de agravar, com a manifesta perturbação da comunidade

que já hoje se manifesta, exige a tomadas de medidas.

Assim, face ao exposto e ao abrigo das disposições constitucionais, legais e regimentais vêm os

signatários, através de V. Exa. , requerer ao Senhor Presidente da Câmara Municipal da Moita a

seguinte informação:

O assunto relatado é do conhecimento da autarquia?1.

Tem a autarquia identificado o uso indevido dos contentores de recolha de lixo para o fim2.



descrito, bem como despejos na via pública? Se sim, foi envolvida a autoridade local de

saúde?

Houve alguma diligência especifica sobre o assunto levada a cabo pela Câmara Municipal?3.

O assunto já foi abordado pela GNR na Comissão Municipal de Proteção Civil?4.

As famílias em causa estão referenciadas para habitação social no concelho da Moita?5.

Com os melhores cumprimentos.

Palácio de São Bento, 6 de julho de 2021

Deputado(a)s

EURÍDICE PEREIRA(PS)

MARIA ANTÓNIA DE ALMEIDA SANTOS(PS)

SOFIA ARAÚJO(PS)

ANDRÉ PINOTES BATISTA(PS)

CLARISSE CAMPOS(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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