Bloco de Esquerda
GRUPO MUNICIPAL DE LISBOA

REQUERIMENTO

~

Dirigido a: Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa
Assunto: Relatório “OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS O ESTADO DA OBRA”
Data: 10/03/2014
—

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) criou em janeiro de 2008 a Comissão de Boas Práticas {CBP) na
sequência de vários escândalos e denúncias públicas de atos de favorecimento e corrupção na gestão
urbanística, nomeadamente relacionadas com atividades associadas à reabilitação, construção e
obras no município.
Em abril de 2011 foi entregue à CBP um relatório elaborado pelo Vereador Fernando Nunes da Silva,
à data responsável pelo pelouro de obras municipais. De acordo com a comunicação social, este
relatório, intitulado “Obras Municipais o Estado da Obra”, identifica e resume vários problemas de
transparência nos processos de concurso e adjudicação das obras realizadas pelo município.
-

Face à sua não divulgação um ano depois, em 16 de Abril de 2012, o Bloco de Esquerda requereu a
entrega do relatório da autoria do Vereador Fernando Nunes da Silva, intitulado OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAIS O ESTADO DA OBRA” que relatava a existência de vários problemas, nomeadamente,
um elevado números de ajustes directos para adjudicação de obras municipais.
“

—

Em 06 de Maio de Maio de 2012, o Grupo Municipal do Bloco de Esquerda reitera o seu pedido
requerendo mais uma vez a entrega do referido relatório.
No dia 31 de Maio de 2012, recebe o Bloco de Esquerda, o ofício (OF/0781/AML/12) da Senhora
Presidente da AML com um anexo do ofício (OF/130/GVFNS/12) do Gabinete do Vereador Fernando
Nunes da Silva em resposta ao nosso requerimento.
O referido ofício do Gabinete do Vereador Fernando Nunes da Silva rezava: “referido Relatório foi
produzido quando o Sr. Vereador Fernando Nunes da Silva era responsável pelo pelouro das obras. O
nosso entendimento é que esse Relatório e demais documentos produzidos fazem parte dos serviços
da CML e não pertencem a quem os elaborou ou mandou elaborar”. No mesmo ofício lia-se ainda:
“como tal, julga-se que caberá ao actual responsável pelo pelouro das obras, Sr. Vereador Manuel
Salgado, a autorização para o envio do citado relatório à Assembleia Municipal, conforme solicitado
pela Exma. Senhora Presidente, dado versarem sobre matérias que se encontram sob alçada daquele
vereador.”
De maio de 2012 até ao fim do mandato transacto, os deputados municipais do Bloco de Esquerda
instaram sempre o Presidente da CML, Dr. António Costa para, além de formalmente entregar o
relatório, ainda de se pronunciar sobre as matérias de facto que, supostamente, nele constariam.
Em 21 de novembro de 2012, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda na Assembleia da
Republica requer à CML:
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“O relatório intitulado “Obras Públicas Municipais
o Estado da Obra” elaborado pelo
Vereador da CML, Fernando Nunes da Silva e todos os memorandos, recomendações e
relatórios elaborados pela comissão de boas próticas da CML.”
—

O Presidente António Costa não só, nunca respondeu ao Bloco de Esquerda nem a mais nenhuma
outra entidade sobre o assunto, como sempre se recusou a entregar e/ou divulgar o tal relatório,
tendo inclusive recorrido judicialmente para não fazê-lo.
Ora, segundo notícias vindas a público na semana passada, todos os expedientes jurídicos usados
pelo presidente António Costa para negar a divulgação e entrega do relatório “Obras Municipais o
Estado da Obra”, chegaram ao fim, tendo esgotados todos os mecanismos legais de recurso, uma vez
que o último dos possíveis recursos ao Tribunal Constitucional, foi chumbado por unanimidade, não
restando senão a CML e ao seu presidente cumprir a lei.
-

Face ao exposto e nos termos da alínea j) do artigo 12~ do Regimento da Assembleia Municipal em
vigor, Grupo Municipal do Bloco de Esquerda, vem novamente requerer a V.Exa. que diligencie junto
do Executivo para que seja finalmente e no respeito pela lei e pela função de fiscalização
democrática entregue, na sua versão integral e no mais curto prazo possível, o Relatório OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPAIS—O ESTADO DA OBRA.’7
-

-
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Pelo

iunicipal do Bloco de Esquerda

Ricardo Robles
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ASSEMBLEIA MuNICIPAL
LISBOA

PRESIDENTE

Exm° Senhor
Dr.° António Luís Santos Costa
M.I. Presidente da Câmara Municipal de
Lisboa
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Requerimento s/n BE Relatório Obras Publicas Municipais “O esta~lo da obra”
-

-

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,

O

A Presidente

Helena Roseta
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