
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

1 – A Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, que aprovou o Regime Jurídico do Serviço Público de

Transporte de Passageiros define, no seu artigo 3.º do ANEXO, na alínea s) que Serviço público

de transporte de passageiros municipal é: “o serviço público de transporte de passageiros que

visa satisfazer as necessidades de deslocação dentro de um município e que se desenvolve

integral ou maioritariamente dentro da respetiva área geográfica, mesmo que existam linhas

secundárias e complementares ou outros elementos acessórios dessa atividade que entrem no

território de municípios imediatamente contíguos, abrangendo os serviços de transporte locais e

urbanos previstos na Lei de Bases do Sistema de Transportes Terrestres, aprovada pela Lei n.º

10/90, de 17 de março;”.

2 – Ainda no âmbito da mesma Lei e do seu ANEXO estipula-se, no artigo 6.º que são as

autarquias a entidade responsável pelos transportes públicos de passageiros municipais.

3 – Ainda assim, e de acordo com a mesma legislação, os municípios podem delegar nas CIM,

as competências que têm em matéria de transporte público de passageiros municipais.

4 – A aldeia de Santa Cruz iniciou obras de valorização da rede de saneamento há três anos.

5 – Para essa valorização foram iniciadas uma série de obras que, necessariamente, passam

numa primeira fase por destruir os arruamentos e preparar a instalação de condutas.

6 – Foi transmitido ao Grupo Parlamentar do CDS que, lamentavelmente, e ainda que se

tivessem iniciado as obras, o saneamento não está concluído. Segundo os populares as

intervenções iniciadas há três anos deixam a “nú” todas as intervenções feitas até então,

dificultando-se a circulação dos habitantes da aldeia – que continuam a não ter pavimento nas

suas ruas.



Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas

regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da

República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer à Câmara

Municipal, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:

1 – Existe alguma delegação de competências, feita pela Câmara Municipal de Vinhais,

com o intuito de permitir que outra entidade preste os serviços de transporte público de

passageiros municipais?

2 – Se sim, quais as freguesias do seu concelho que estão abrangidas por essa

delegação de competências?

3 – Ainda que não exista qualquer delegação de competências está o município,

atualmente, a cumprir o transporte público de passageiros municipais em consonância

com a Lei nº 52/2015, de 9 de junho?

4 – Todas as aldeias do município têm ligações à sede do concelho de Vinhais?

5 – Qual o prazo previsto, no contrato de empreitada de realização do saneamento na

aldeia de Santa Cruz, para a finalização da obra?

6 – O empreiteiro cumpriu os prazos previstos?

7 – Qual foi o montante pelo qual a obra foi adjudicada à empresa que realizou ou está a

realizar as obras de saneamento da aldeia de Santa Cruz?

Palácio de São Bento, quinta-feira, 5 de Maio de 2016

Deputado(a)s

ABEL BAPTISTA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, 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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