
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

A ponte sobre o Rio Lis – ponte das tercenas – que faz a ligação entre a Praia da Vieira no

concelho da Marinha Grande e a Praia do Pedrógão no concelho de Leiria, é uma infraestrutura

vital para a atividade económica e turísticas daquelas praias, para além da mobilidade das

respectivas populações. O estado de degradação acentuado da infraestrutura levou o Ministério

do Ambiente a lançar um concurso publico para a substituição da ponte. Acontece que a obra de

substituição da ponte se está a processar a um ritmo bastante lento, com apenas dois ou três

trabalhadores em obra, o que tem levado a manifestações de desagrado das autarquias locais,

da população e dos agentes económicos em geral, não sendo, por isso, de estranhar um

conjunto de inquietações que nos têm feito chegar.

Em face disso, os deputados do Partido Socialista eleitos pelo circulo eleitoral de Leiria solicitam

os seguintes esclarecimentos:

1 – A obra encontra-se dentro do prazo de tempo inscrito no processo de concurso de

adjudicação?

2 – Verificou-se algum erro de projeto ou imprevisto em obra que tenha levado a que a obra

avance de forma tão lenta?

3 – É normal que a execução de uma infraestrutura desta envergadura apenas tenha em obras

duas ou três pessoas a trabalhar?

4 – Quando pensa o ministério do ambiente ter esta obra concluída?

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 6 de Setembro de 2013

Deputado(a)s

JOÃO PAULO PEDROSA(PS)

ODETE JOÃO(PS)

BASÍLIO HORTA(PS)



____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-Presidentes da
Assembleia da República.
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