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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Limpeza pelo Instituto para os Assuntos Municipais das manchas 

nas vias próximas dos pontos de recolha de resíduos sólidos  

e dos edifícios do património público no Centro da Cidade 

 

 Ultimamente, fizeram os residentes de diversos bairros chegar aos Deputados as 

suas queixas sobre o fenómeno cada vez mais grave da sujidade das vias utilizadas 

habitualmente pelos veículos para a recolha periódica de resíduos sólidos, 

entendendo uns que é por falta do devido acompanhamento por parte das 

autoridades municipais, e outros que é devido à alteração da forma de recolha ou a 

uma limpeza pouca rigorosa, esperando, portanto, que o Instituto para os Assuntos 

Municipais resolva, juntamente com as entidades competentes, essa situação, em 

simultâneo com a sujidade das fachadas de granito de alguns edifícios do património 

público no centro da cidade. 

 Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Terá o Instituto para os Assuntos Municipais reparado que as vias utilizadas 

habitualmente pelos veículos para a recolha periódica de resíduos sólidos 

estão extremamente sujas? Isto é devido a uma alteração da forma de 

recolha ou a uma limpeza pouco rigorosa? 

2. Vai o Instituto para os Assuntos Municipais verificar, de imediato, a situação e 

exigir à empresa de recolha de resíduos sólidos que as limpe? Ou vai 

responsabilizar-se, por si próprio, pela limpeza? 

3. A fachada de granito de alguns edifícios do património público (especialmente 
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o antigo edifício dos tribunais na Rua da Praia Grande) está extremamente 

suja, afectando a sua estética. Para evitar que prejudique a estética citadina, 

não terá o Instituto para os Assuntos Municipais de promover, em conjunto 

com as entidades competentes, a sua limpeza?                

 

08 de Fevereiro de 2021 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM 

Ng Kuok Cheong 


