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PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Ao longo dos últimos meses, mas também em anos anteriores, os moradores da freguesia dos

Milagres, em Leiria, têm-se queixado de uma praga de moscas, que coloca em risco a saúde

pública e ameaça a salubridade da comunidade. É alegado que são provenientes das

explorações agropecuárias e avícolas que se localizam no território e que incumprem normas

sanitárias e ambientais. O problema tem sido persistente e são necessárias soluções que

garantam a qualidade de vida destas populações.

Face ao exposto, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

deputados abaixo-assinados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata vêm perguntar

ao Senhor Ministro do Ambiente e Ação Climática, através de V. Exa., o seguinte:

Tem o Ministério do Ambiente conhecimento de denúncias referentes a este caso?1.

Que diligências foram efetuadas para fiscalizar e inspecionar as explorações causadoras

desta praga, nomeadamente por parte IGAMAOT ou da APA?

2.

Foram tomadas medidas para proteger a salubridade destas comunidades?3.

Palácio de São Bento, 23 de setembro de 2022

Deputado(a)s

HUGO PATRÍCIO OLIVEIRA(PSD)

OLGA SILVESTRE(PSD)

JOÃO MARQUES(PSD)

JOÃO BARREIRAS DUARTE(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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