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Bloco de Esquerda

REQUERIMENTO

DIRIGIDO A: Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa
ASSUNTO: Piscinas Municipais de Lisboa
DATA: 06/02/20 14

A transferência de competências da CML para as juntas de freguesia que resulta da Lei
56/2012 que instituí a Reforma Administrativa de Lisboa, tem estado envolto em
polémica e sob forte contestação dos trabalhadores do município. O Grupo Municipal
do Bloco de Esquerda tem acompanhado com muita preocupação este processo de
transferência de competências decido pelo executivo municipal, de forma quase
unilateral e, em muitos casos, de forma atabalhoada, sem nenhum espírito de
concertação com os funcionários visados e um diálogo bastante restrito com as juntas de
freguesias. A opacidade e falta de diálogo com que o executivo geriu este processo não
são tranquilizadores para a criação de condições de manutenção e preservação de um
serviço público municipal de qualidade. De entre os vários equipamentos contemplados
no processo de transferência de competências, para além de escolas, bibliotecas e
jardins, as piscinas merecem-nos uma grande preocupação.
Face ao acima exposto, o Grupo Municipal do Bloco de Esquerda, nos termos da
alínea j) do artigo 12° do Regimento da Assembleia Municipal em vigor, vem
requerer a V.ExY, com carácter de urgência que sejam obtidos, para além de todos
os esclarecimentos sobre as piscinas municipais de Lisboa que o executivo entenda
serem relevantes para o processo em curso, ainda os seguintes documentos:
•

Estudos de viabilidade económica e impacto social para cada uma das piscinas
municipais (realizados pela CM ou por outras entidades mas em posse da CM)
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•

Documento(s) que permitiram a CML concluir que a melhor solução para os
cidadãos é entregar a exploração a privados.

•

Documento com informação sobre o retomo esperado pelos concessionários
privados nos próximos anos de exploração.

•

Documento com registo de contrapartidas para a Câmara Municipal?

•

Documento(s) com as condições contratuais de exploração das piscinas.

•

Documento(s) com a lista das organizações contactadas para gestão dos
equipamentos municipais.

•

Documento(s) que atestem as condições oferecidas pelas várias entidades
privadas.

O Grupo Municipal do Bloco de Esquerda

Ricardo Robles
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL
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PRESIDENTE

Exm° Senhor
Dr.° António Luís Santos Costa
M.L Presidente da Câmara Municipal de
Lisboa

Sua referència

Assunto:

Sua data

Nossa referência

Dala

OF/0088/AMLI14
(ENTI439JGAAMII4)
(Req. N.° 812014)

14-02-2014

Requerimento Bloco Esquerda: Piscinas Municipais de Lisboa

Na sequência do assunto mencionado em epígrafe, junto envio cópia do requerimento,
apresentado pela Exmo. Senhor Deputado Municipal Ricardo Robles, do Grupo Municipal do
Bloco de Esquerda nos termos e para os efeitos previstos na alínea

j)

do Artigo 12° do

Regimento da Assembleia Municipal de Lisboa, solicitando a V.Exa que com a brevidade
possível providencie a informação requerida

Com os melhores cumprimentos,

A Presidente

Helena Roseta
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