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RECOMENDAÇÃO
Provedor dos Bafrros Históricos
Durante o Mandato anterior foi criado um Grupo de Trabalho para análise da situação das
condições de ruído, de salubridade e segurança nos bairros históricos, nomeadamente no
Bairro Alto e Cais do Sodré, o qual produziu um Relatório que foi apresentado e aprovado
peLa Câmara MunicipaL de Lisboa
Uma das conclusões desse Relatório apontava para a necessidade da criação de um Provedor
dos Bairros históricos, tendo mesmo sido elaborada uma proposta para esse fim que
infeLizmente não chegou a ser votada.
A Assembleia Municipal de Lisboa reunida em Sessão Ordinária em 26 de Novembro de
2013 delibera recomendar à Câmara Municipal de Lisboa:
1. A criação da figura do Provedor dos Bairros históricos com âmbito e as
competências referidas no relatório da Comissão, aprovada em Câmara.
Lisboa, 25 de Novembro de 2013
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Exrn° Senhor
Arqt° Manuel Salgado
M.I. Vereador da Câmara Municipal de
Lisboa

Sua referência
Assunto:

Sua data

Nossa referência
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10-12-2013

Sessão Assembleia Municipal de Lisboa de 26-11-2013 Recomendação n° 1
-

Levo ao conhecimento de V~ Exa, que a Assembleia Municipal de Lisboa, na sua sessão de 26
de Novembro, aprovou por maioria urna Recomendação apresentada pelo Grupo Municipal do
PSD, que abaixo se transcreve
‘Provedor dos Bairros Históricos
Durante o Mandato anterior foi criado um Grupo de trabalho para análise da situação das
condições de ruído, de salubridade e segurança nos bairros históricos, nomeadamente no
Bairro Alto e Cais do Sodré, o qual produziu um Relatório que foi apresentado e aprovado
pela Câmara Municipal de Lisboa.
Uma das conclusões desse Relatório apontava para a necessidade da criação de um
Provedor dos Bairros históricos, tendo mesmo sido elaborada uma proposta para esse fim
que infelizmente não chegou a ser votada.
A Assembleia Municipal de Lisboa reunida em Sessão Ordinária em 26 de Novembro de 2013
delibera recomendar à Câmara Municipal de Lisboa:
1. A criação da figura do Provedor dos Bairros históricos com âmbito e as competências
referidas no relatório da Comissão, aprovada em Câmara.”

Com os melhores cumprimentos,
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LISBOA
A Presidente
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