
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. mo  Sr.º Presidente da Assembleia da República 

Tem sido público que a gestão do metro do Porto passou, nos últimos dias, por imensas

novidades e incertezas que originaram uma série de discussões políticas. Assim, e após terem

sido levantadas dúvidas sobre o segundo concurso internacional para a concessão do metro do

Porto (entretanto revertido por este Governo), torna-se essencial conhecer o conteúdo do visto

prévio que cabe ao tribunal de Contas emitir. Esta necessidade ganha ainda mais importância

depois de alguns agentes políticos afirmaram que o visto do tribunal de contas foi negado e

revelou uma série de ilegalidades.

Considerando que o referido documento tem carácter oficial e é fulcral para o desempenho

zeloso dos deveres de deputado, considerando ainda todas as disposições legais,

constitucionais e regimentais, venho por intermédio de Vossa Excelência solicitar que possa

obter, caso exista, o visto que dá parecer sobre o contrato de concessão do metro do Porto.

Palácio de São Bento, quinta-feira, 31 de Março de 2016

Deputado(a)s

HELDER AMARAL(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.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: X
	txtNrRequerimento[0]: 71
	txtLegRequerimento[0]: XIII
	txtSessaoRequerimento[0]: 1
	txtTipoRequerimento[0]: - EI

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: 
	txtNrPergunta[0]: 
	txtLegPergunta[0]: 
	txtSessaoPergunta[0]: 

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2016-04-01
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Emissão de visto - concurso do Metro do Porto
	txtDestinatario[0]: Tribunal de Contas

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2016-03-31T18:43:24+0100
	Vera Bello (Assinatura Qualificada)


		2016-04-01T14:45:00+0100
	Duarte Pacheco (Assinatura Qualificada)


		2016-04-01T16:23:38+0100
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2016-03-31T18:43:49+0100
	SD-DSS Signature id-7459a9d561c3cb52fd12e27fecf02509


		2016-04-01T14:45:47+0100
	SD-DSS Signature id-92c105deb98ee95587c950d5347f3c24


		2016-04-01T16:23:42+0100
	SD-DSS Signature id-196c1664c3f1138a04c9410b30fbbdf0




