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DELIBERAÇÃO 
Nº 04/2014 

 
Reunião ordinária da Assembleia Municipal  

Realizada em 28 de fevereiro de 2014 
 
 

PERGUNTAS À CÂMARA MUNICIPAL 
 

SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE SERVIÇOS PARA NOVAS 
INSTALAÇÕES (CASO DO ARQUIVO MUNICIPAL E DAS RESERVAS 
MUSEOLÓGICAS) 

 

1. Está em curso a transferência das instalações de importantes órgãos 

municipais como sejam o Arquivo Municipal e as Reservas 

Museológicas Municipais para novas localizações no interior do 

perímetro Sul-Nascente da Baía do Tejo. 

 

2. Não sendo a primeira nem a segunda transferência de alguns desses 

Órgãos quer-se salientar o esforço e a dedicação dos trabalhadores e 

chefias municipais que afastaram esses acervos históricos da situação 

precária e perigosa em que tinham vivido praticamente até ao fim do 

século passado e que agora procuram certamente reproduzir, em nova 

localização, a qualidade atingida. 

 

3. Atendendo a alguns aspectos ligados a locais e edificações em que vão 

ser alojadas, apresentam-se na mesa quatro questões que se formulam 

como perguntas à Câmara Municipal, nos termos regimentais: 

a) Foi verificada a natureza e estado da cobertura e tetos intermédios, 

se existentes, quanto à presença de amianto e, caso essa presença 
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se confirme, qual o estado das chapas e quais as medidas tomadas 

para minorar e/ou controlar no imediato os riscos associados? 
 

b) Foram as instalações dotadas das necessárias estruturas de 

utilização e de comodidade para os trabalhadores nelas instalados e 

para consulentes ou visitantes que a elas recorram? 
 

c) Dada a proximidade de zonas de relativamente fácil intrusão a partir 

do exterior do Parque e a possível vizinhança de outras zonas e 

arrecadações sensíveis, quais as medidas consideradas para a 

respetiva protecção, segurança e limitação de emergências? 
 

d) Pelas condições de temperatura e humidade conhecidas nesses 

mesmos locais e pelos sistemas de fecho não estanque de aberturas 

existentes, incluindo portas de fole, que medidas estão concebidas 

para a conservação dos acervos arquivístico e museológico – tendo 

em consideração a sua especial natureza e persistência, que em 

tudo diferem da natureza e da permanência transitória de 

mercadorias em armazéns industriais daquele tipo? 
 
 

Aprovado por maioria, com 28 votos a favor da CDU, do PS, do BE, do 
MRPP e do MCI e 2 abstenções do PSD.  

 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 
Frederico Pereira 
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