
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO

Tendo em conta que:

A. A Rua Miraflor, na Freguesia de Campanhã, transversal da Rua Pinto Bessa, faz 
parte  de  mais  uma  zona  esquecida  da  cidade,  com  dezenas  de  edifícios 
devolutos,  nomeadamente  antigos  armazéns  e  pequenas  indústrias  e  a 
existência de uma dezena de «ilhas» de habitação, onde se encontram fogos 
devolutos  e  com  deficientes  condições  de  salubridade,  a  que  acrescem 
arruamentos e passeios bastante degradados;

B. As obras de demolição parcial do designado «Bairro da Misericórdia», devido 
ao elevado volume de entulhos e seu depósito junto aos muros de suporte de 
uma das «ilhas» adjacentes, pode apresentar riscos de segurança;

C. Adjacente ao designado «Bairro da Misericórdia»,  existe um logradouro  de 
entrada  para  as  instalações  de  uma  empresa,  onde  existe  uma  verdadeira 
«lixeira» a céu aberto,

D. Alguns moradores da Rua Miraflor tem vindo a queixar-se do estacionamento 
indevido de viaturas, nomeadamente por este impedir a passagem de veículos 
de emergência, como ambulâncias;

A Câmara Municipal do Porto, reunida em 5 de Março de 2013, delibera recomendar 
ao seu presidente que: 

1. Tome  as  diligências  necessárias  para  a  requalificação/reparação  dos 
arruamentos e passeios da Rua Miraflor de forma a melhorar a circulação e as 
condições de segurança da mesma;

2. Instrua  os  serviços  a  fazerem  uma  fiscalização  das  ilhas  existentes  na  Rua 
Miraflor, no sentido de intimar os respetivos proprietários para as intervenções 
que  se  julguem  necessárias  para  a  reposição  de  questões  de  segurança  e 
salubridade, nomeadamente ao nível de limpeza e remoção de entulhos;



3. Instrua os serviços no sentido de intervir  sobre os  responsáveis  da obra do 
designado «Bairro da Misericórdia» para garantir a segurança do depósito de 
entulhos decorrentes da mesma;

4. Instrua os  serviços  no sentido de intervir  sobre o proprietário dos  terrenos 
adjacentes ao designado «Bairro da Misericórdia», para efetuar a limpeza do 
mesmo;

5. Instrua os serviços para a aumentar a fiscalização do estacionamento na Rua 
Miraflor  e  analisar  a  possibilidade  de  reforçar,  com  a  marcação  de  linhas 
amarelas, a proibição de estacionamento na mesma.

Porto, 5 de Março de 2013

O Vereador
da CDU – Coligação Democrática Unitária

(Pedro Carvalho)

Aprovada pelos votos favoráveis da CDU e do PS e as abstenções da coligação PSD/ CDS


