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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

A Segurança é um dos pilares para o desenvolvimento e para a democracia de um estado de

direito. É fundamental para a vida dos cidadãos.

A modernização das instalações e do equipamento, assim como a melhor partilha de informação

e reforço do pessoal são essenciais para um bom serviço prestado pela GNR.

É nesse sentido que há muito tempo o Município de Alcobaça reclama um novo destacamento

para a GNR.

Esse novo destacamento permitirá à GNR prestar um melhor serviço à população, com especial

relevância para o reforço do efetivo policial na época balnear nas praias de S. Martinho do Porto

e das praias do norte do concelho, assim como da cidade de Alcobaça.

Em Dezembro de 2008 foi criado por portaria o Destacamento da GNR de Alcobaça.

O atual Quartel de Alcobaça não tinha e continua a não ter condições para albergar o novo

destacamento da GNR.

O novo quartel servirá o Destacamento da GNR de Alcobaça que agrupará os postos de

Alcobaça, Benedita, Pataias, S. Martinho do Porto e Valado de Frades (este do município da

Nazaré).

Criado em papel, o certo é que para passar à prática o Destacamento de Alcobaça depende da

construção de um novo quartel na cidade, dado que o existente está longe de reunir as

condições necessárias.

Em Fevereiro de 2009 foi assinado um protocolo para a construção do novo quartel para o

destacamento da GNR de Alcobaça, entre a Direção-Geral de Infraestruturas e Equipamentos

(DGIE) do Ministério da Administração Interna, o Município de Alcobaça e a GNR.



A construção deste equipamento seria feita em terreno cedido pelo Município.

No início de 2010 a DGIE despoletou o processo para a elaboração do projeto de execução do

Destacamento da GNR de Alcobaça.

Ao longo do ano de 2011 existiu diálogo entre a Câmara Municipal, os projetistas e a DGIE com

vista a conciliarem e consolidarem ideias relativamente ao futuro quartel.

Em Dezembro de 2011 a equipa projetista entregou à DGIE o projeto de execução, tendo a

divisão de projetos da DGIE iniciado a sua análise e enviado para a GNR com vista à análise e

parecer por parte desta Força de Segurança.

O Município de Alcobaça, empenhado na resolução desta situação e na segurança dos

cidadãos, colocou à disposição do ministério dois terrenos para a instalação do referido quartel.

Face ao exposto, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

deputados abaixo assinados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata vêm perguntar

ao Senhor Ministro da Administração Interna, através de V. Exa., o seguinte:

1 – Mantêm-se os pressupostos do protocolo assinado em 2009, o qual refere que a Câmara

Municipal efetua a obra e será reembolsada dos investimentos por parte do estado?

2 – Qual o terreno selecionado para instalação do quartel do destacamento de Alcobaça dos

dois disponibilizados pela autarquia?

3- Qual o ponto de situação relativamente ao projeto do destacamento da GNR em Alcobaça e

para quando está previsto o início das respetivas obras?

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 25 de Julho de 2014

Deputado(a)s

VALTER RIBEIRO(PSD)

FELICIANO BARREIRAS DUARTE(PSD)

FERNANDO MARQUES(PSD)

LAURA ESPERANÇA(PSD)

MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA(PSD)

PEDRO PIMPÃO(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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