Projeto de Resolução

(Recomenda ao Governo Regional que assuma diretamente as suas
competências no âmbito da manutenção do parque desportivo da
ilha do Corvo, nomeadamente garantindo o bom estado de fruição
das instalações, equipamentos e material desportivo e assegurando
as reparações ou os melhoramentos necessários nas instalações ou
equipamentos)
Os sucessivos protocolos realizados entre o Governo Regional e a
Câmara Municipal do Corvo na área da política desportiva, tiveram, como
objetivo fundamental, a desresponsabilização do executivo regional em
relação ao efetivo cumprimento das suas obrigações legais na área
desportiva, algo que sinalizou, de forma evidente, a negligência e o
abandono a que os sucessivos governos regionais votaram a ilha do Corvo
nesta área.
Tenha-se em conta que, de acordo com a legislação em vigor, os
diretores e coordenadores dos serviços de desporto de ilha integram, entre
outras, as seguintes competências:
- Manter em bom estado de fruição as instalações, equipamentos e material
desportivo;
- Garantir a prestação dos serviços complementares no domínio das
instalações, equipamentos e material desportivo;
- Garantir as reparações ou os melhoramentos necessários nas instalações
ou equipamentos.
Ora a verdade é que, apesar das obrigações assumidas - através do
protocolo assinado com a Secretaria Regional de Educação e Cultura - por
parte da Câmara Municipal do Corvo no que concerne à obrigação de
“assegurar as despesas de manutenção e reparação da instalação
desportiva, mantendo-a em bom estado de conservação e funcionamento”,
o espaço do Polidesportivo do Corvo encontra-se gravemente
negligenciado, apresentando inúmeras infiltrações de água, facto que
coloca em causa a segurança dos seus utilizadores, conforme a
Representação Parlamentar do PPM já denunciou em Requerimento datado
de 11 de janeiro de 2018.
Assim, perante a negligência e a incompetência demonstrada pelo
executivo socialista que gere a Câmara Municipal do Corvo no exercício das
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funções que lhes foram protocolarmente transferidas, tem o Governo
Regional o dever de assegurar as mesmas de forma direta, tal como já
sucede no resto da Região.
Assim, a Representação Parlamentar do Partido Popular
Monárquico, nos termos da alínea d) do artigo 31.º do Estatuto
Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, propõe
que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores
aprove a seguinte Resolução:
A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomenda
ao Governo Regional que assuma diretamente a gestão e a manutenção do
parque desportivo da ilha do Corvo.

Corvo, 9 de julho de 2018

O Deputado do PPM,

Paulo Estêvão
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