PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO
Tendo em conta:
− A importância para a qualidade de vida dos portuenses dos serviços municipais
de limpeza urbana, de recolha de resíduos sólidos e lavagem da via pública,
assentes num trabalhado árduo de dezenas de cantoneiros municipais de
limpeza, que diariamente, e muitas vezes em condições adversas, recolhem
centenas de toneladas de lixo;
Considerando que:
A. O investimento no equipamento e nas condições de trabalho dos cantoneiros
de limpeza é fundamental para garantir um serviço mais eficiente;
B. O parque de viaturas de recolhas de resíduos sólidos precisa de investimento,
com muitas viaturas a não assegurar o condicionamento apropriado do lixo
recolhido, com os vedantes a permitirem que se vertam líquidos, com as
tampas de contenção a não fecharem de forma apropriada e com os ditos
«poleiros» de transporte dos cantoneiros a encontrarem-se empenados;
C. Tem havido queixas de atrasos na reposição dos fardamentos e os
fardamentos atualmente existentes para os cantoneiros municipais,
nomeadamente ao nível dos impermeáveis, não oferecem as condições
necessárias de segurança, conforto e agasalho, para as condições exigidas
pelo trabalho realizado;
D. Os vestiários e balneários dos cantoneiros municipais se encontram bastante
degradados e a precisar de intervenção;
E. A utilização dos denominados «contentores enterrados» quando não sujeitos a
conservação necessária, apresentam maiores riscos para os cantoneiros,
tendo em conta as condições em que atualmente é efetuada a sua limpeza;
A Câmara Municipal do Porto, reunida em 19 de Fevereiro de 2013, delibera
recomendar ao seu Presidente que:
1. Tome as diligências necessárias junto dos serviços para que se proceda a uma
avaliação do estado das viaturas existentes com vista a proceder às ações
necessárias de conservação e manutenção, melhorando as condições de
trabalho, averiguando numa análise custo-benefício qual a melhor solução para
melhorar as condições da frota municipal dedicada aos serviços de limpeza;
2. Tome as diligências necessárias junto dos serviços para que a reposição do
fardamento se efetua de forma atempada e que se ausculte os cantoneiros
municipais, para averiguar as condições oferecidas pelos fardamentos
existentes, no sentido da melhorar as condições de trabalho;

3. Intervenha junto dos serviços para que se proceda à requalificação dos
vestiários e balneários dos cantoneiros municipais;
4. Instrua os serviços para fazer uma análise da utilização dos denominados
«contentores enterrados» e sua conservação, assegurando o necessário
investimento em sistemas que melhorem as condições em que efetua a
limpeza destes equipamentos.

Porto, 19 de Fevereiro de 2013

O Vereador
da CDU – Coligação Democrática Unitária

(Pedro Carvalho)
Esta proposta foi rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS-PP, tendo
obtido os votos favoráveis da CDU e do PS

