
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:

O fluxo de trânsito que diariamente atravessa o cruzamento, ao quilómetro 12,5 da EN10, e a

Avenida da República e a Rua Padre Pio, é manifestamente considerável;

A segurança rodoviária deve ser tida em conta pelas entidades públicas responsáveis, zelando

pela segurança do cidadão, contribuindo como tal para a diminuição da sinistralidade;

A ausência de uma rotunda no respetivo cruzamento, aliada ao facto de, quando se verificam

intempéries, os semáforos aí localizados avariarem, aumenta significativamente a perigosidade

para quem tem de atravessar o mesmo, congestionando em simultâneo o trânsito automóvel;

A Comissão de Moradores de Pinhal de Frades manifestou recentemente junto da Câmara

Municipal do Seixal, através de um abaixo-assinado, o seu desagrado e a preocupação pela

falta da respetiva rotunda exigindo sua rápida construção;

Em 2009 foi celebrado um protocolo entre as Estradas de Portugal (EP) S.A. e a Câmara

Municipal do Seixal (autora do projeto), com o objetivo de solucionar o problema;

Dois anos depois, em 2011, para a Estradas de Portugal (EP) S.A., a obra deixou de ser

prioritária não se encontrando calendarizada.

A construção da rotunda irá permitir melhores acessibilidades acarretando em simultâneo uma

maior segurança rodoviária e um adequado escoamento de trânsito no local.

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;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministério do

Planeamento e das Infraestruturas, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e

fundamentos que antecedem, resposta às seguintes perguntas:

1 - Tem o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas conhecimento da urgência na

construção da referida rotunda e dos anseios das populações locais pela ausência da sua

resolução?

2 - Tendo o Ministério do Planeamento e Infraestruturas conhecimento do problema, que

medidas estão alocadas para a construção da rotunda?

3 - Qual a previsão para o início da respetiva obra?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 4 de Maio de 2016

Deputado(a)s

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

HELDER AMARAL(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(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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