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Proposta de Lei n.º 38/XV/1.ª

(Aprova o Orçamento de Estado para 2023)

Proposta de Aditamento

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar 

do Partido CHEGA apresenta a seguinte proposta de aditamento:

TÍTULO I

Disposições gerais

CAPÍTULO IX

Outras disposições 

Artigo 150.º - A

Obras no Posto da Guarda Nacional Republicana da Moita

Até ao fim do mês de março de 2023, o Governo lança a empreitada de obras de 

conservação e beneficiação do edifício do Posto da Guarda Nacional Republicana da 

Moita.

Nota justificativa:

A fls. 30 e 31 do Relatório das Inspeções sem Aviso Prévio (PSP e GNR) relativo ao ano 

de 2020, a Inspeção-Geral da Administração Interna explica que a inspeção às esquadras 

e postos incide, designadamente, sobre o estado de conservação, a adequação e 

funcionalidade das instalações e a sua adaptação a profissionais de ambos os géneros.

Nesta análise, foram consideradas em mau estado de conservação 4 esquadras e 1 

posto, sendo que 3 esquadras e 2 postos territoriais «foram classificados como não 
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sendo funcionais nem adequados para a função» (sic.). Um desses postos territoriais da 

GNR é o posto territorial da Moita, que serve uma população de 65.000 habitantes.

A intervenção neste equipamento é considerada «muito urgente» pelo autarca da 

Moita, em entrevista de janeiro de 20201, e não seria preciso que o dissesse: o estado 

de degradação do edifício é bem visível para quem quer que seja.

Ainda segundo o autarca, as reuniões com o Ministério da Administração Interna que 

ocorreram no segundo semestre de 2019, entretanto suspensas por causa da pandemia, 

não mais foram retomadas.

O Governo deve comprometer-se, de imediato, com esta e outras obras, necessárias e 

urgentes, em equipamentos e instalações do Estado 

São Bento, XXX

O Grupo Parlamentar do Partido CHEGA

André Ventura - Bruno Nunes – Diogo Pacheco de Amorim - Filipe Melo - Gabriel Mithá 

Ribeiro - Jorge Galveias - Pedro Frazão - Pedro Pessanha - Pedro Pinto - Rita Matias - Rui 

Afonso - Rui Paulo Sousa

                                                
1 https://setubalmais.pt/rui-garcia-presidente-da-camara-municipal-da-moitao-ano-de-2020-vai-registar-
um-investimento-significativo-no-concelho/
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