
Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sessao Ordinaria de 25 de Fevereiro de 2017 

MOCAO 

EM DEFESA DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL E DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES 

A carencia de uma gestae abrangente e global em materia de Servic;os de Higiene e Limpeza e 
de Recursos Humanos da Camara Municipal de Ponte de Lima nao contribui em nada para uma 
boa prest ac;ao de servic;os publicos municipais que assegurem os requisites necessaries na 
salvaguarda da saude publicae na qualidade ambiental e consequentemente dos direitos dos 
trabalhadores e da popu la~ao em geral; 

Verifica-se por todo o Concelho que a deficiente recolha de resfduos s61idos e factor e urn dos 
elementos reveladores da escassez de uma polftica ambiental municipal integrada e coerente 
nos seus diversos domfnios; 

A verdade e que ao Iongo de anos nao foram implementadas as medidas adequadas para 
garantir uma efectiva melhoria da qualidade de vida das comunidades limianas, aferida, 
designadamente, pela qualidade do meio-ambiente sistematicamente agredido, como eo caso 
e a causa da fa lta de uma gest§o municipal na area da recolha dos resfduos s61idos, em 
povoac;oes desde as freguesias ate a sede do Concelho, que origina que o descontentamento 
das popu lac;o.es seja cada vez maior relativamente a deficiente prestac;ao de servic;os 
municipais de higiene e limpeza; 

E um imperative a necessidade de adoc;ao de praticas no plano municipal que visem assegurar 
uma eficaz limpeza do espa~o urbana e rura l em todo o Concelho, pondo fim a falta de limpeza 
das ruas, e a nao recolha dos resfduos s61idos a tempo e horas de que e demonstrative a 
degradante acumula~ao dos l ixos nas aldeias, que quanta se sabe, s6 e removida uma vez por 
semana; 

Merecem a necessaria e empenhada aten~ao, a ineficiente limpeza nas varias arterias da urbe 
limiana, factores virais com consequencias de contaminac;ao ambiental e ainda de outras 
causas crfticas de exposic;§o a focos de risco; como a colocac;ao incompreensfvel de 
contentores de recolha de lixos em locais inapropriados ou seja junto a predios habitacionals, 
s itua~aO que e agravada de durante 0 dia depositarem OS liXOS que transbordam dOS 
contentores, assim os maus cheiros aumentam e atraem a praga de insetos; 

Acresce ainda que as insta la<;5es/estaleiros municipals de recolha de lixo e de limpe7.a e 
higiene urbana sao ca6ticas; nao dignificam o exercfcio da fun~ao dos traba lhadores destes 
sectores fundamentais para a defesa da sauoe e bem-estar das populac;oes e para a qualidade 
do meio-ambiente. E deplorclvel a insuficiencia de instalas;oes/balnearios que nao permitem 
aos traba lhadores ap6s a sua ardua e va liosa tarefa poderem tomar banho com agua quente, 0 

que poem em causa a sua integridade e saude e a imagem e a dignidade dos servi<;os 
, prestados pelo proprio Municipio. 

Assim a Assembleia Municipal de Ponte de Limo reunida em sessiio publica, em 25 de 
Fevereiro de 2017, delibera: 

1. Exigir com car6cter de urgencia que o Executivo Camarario reforce imediatamente 

os meios humanos e financeiros para a melhoria do presta~·oo dos servic;os publicos 
municipais de reco/ha de resfduos s61idos por todo o Conce/ho e pora o /impeza e 
higiene urbana; 
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2. Exigir ao Executivo Camar6rio que proceda ao melhoramento das lnstalor;o~s, para 
que os trabalhadores exen;am as suas funr;oes condignamente; 

3. Exigir que as Servir;os Camar6rios e/aborem e implementem um programa de 
prevenr;oo das Doenr;as lnfecto-Contagiosas evit6veis pela Vacinar;oo (Tetano, Hepatite 
B, Gripe, Hepatite A) e de outras infecr;oes, a grupos profissionais de risco e nos casas 
em que a actividade envolvo perigo de contagia; 

4. Recamendar ao Executivo Camar6rio que ao nivel dos fardamentos dos 
trabalhadores dos servir;os de higiene e limpeza seja assegurado o fornecimento do 
equipamento necessaria para o exercfcio das suas actividades /aborais,· 

5. Recomendar que as servir;os municipais de higiene e limpeza nos v6rias arterias da 
urbe limiana, merer;am a necessaria e empenhado otenr;Cio, para e/iminar a sujidade 
das ruas, assim como a co/ocar;oo de contentores de reco/ha de lixos em locais 
inapropriados; 

6. Saudar os trabalhadores do Camara Municipal que corajosamente exercem estas 
funr;oes e pugnom pelos seus direitos /aborais, defendem a manutenr;oo dos pastas de 
traba/ho e de um servir;o publico municipal de qualidade para quem vive, trabalha e 
visito Ponte de Lima; 

7. Os servir;os de secretariado da Assemb/eia Municipal, enviarem de imediato esta 
Mor;ao a: 

- Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima para ordenar que a presente 
de/iberar,:cio no ambito da organiza9ao e .fimcionamento dos servi9os municipals e no 
da gest{Jo corrente, seja dado procedimento ao artigo 35~ Competencias do 
presidente da cdmara municipal, alinea c) don~ 1 "Dar cumprimento as deliherar;oes 
da assembleia municipal, sempre que para a sua execur;ao seja necessaria a 
interven9ao da camara municipal" (Lei n°. 75/2013, de 12 de Setemhro). 
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