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Assunto: Manutenção dos Espaços Verdes no Parque das Nações
A manutenção dos Espaços Verdes da Freguesia do Parque das Nações era realizada por uma empresa privada
e que envolvia cerca de 70 trabalhadores.
Em virtude do contrato já ter terminado o município fez convites a 5 empresas, para a referida manutenção,
com a participação de 30 trabalhadores. Como as empresas consideraram as exigências inaceitáveis, a Câmara
anulou o procedimento.
Posteriormente a CML lançou outro convite, que já só contempla 16 trabalhadores.
Tomámos conhecimento de afirmações do vereador José Sá Fernandes, em como uma empresa privada
assumiria essas funções por um período de 3 meses, após o qual esta competência passará para a Junta de
Freguesia do Parque das Nações.
Uma vez que a CML decidiu assumir a manutenção destes espaços até à adjudicação do serviço, esta é uma boa
oportunidade para a Câmara assumir a manutenção destes espaços verdes.
Assim, o Grupo Municipal do PCP, ao abrigo da alínea f) do n.9 ido Artigo 42 e das alíneas d) e j) do Artigo i2~
do Regimento da Assembleia Municipal de Lisboa, requer a V. exa. que providencie as diligências necessárias
junto da Câmara Municipal de Lisboa para que esta informe:
1.
2.
3.

Qual a razão que leva a câmara a lançar um concurso para a manutenção dos espaços verdes, se esta
responsabilidade já foi atribuida à Junta de Freguesia?
Porque não é considerado estruturante, todo o espaço verde do Parque das Nações?
Porque é que, se a Câmara Municipal está a assegurar a manutenção dos Espaços Verdes, não o pode
fazer por mais 3 meses?

Com os melhores cumprimentos,
Assembleia Municipal de Usboa, em i8 de Fevereiro de 20i4
A Deputada Municipal
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Na sequência do assunto mencionado em epígrafe, junto envio cópia do requerimento,
apresentado pela Exma. Senhora Deputada Municipal Ana Páscoa, do Grupo Municipal do
PCP, 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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