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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Em agosto de 2013 o Presidente da Câmara Municipal de Santarém afirmou publicamente que o

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) iria retomar as operações de monitorização

das encostas de Santarém, entretanto interrompidas, bem como alargar o seu âmbito para que

pudesse ser salvaguardada a utilização de informação de curto prazo no sentido de mitigar

eventuais acidentes e permitir um melhor acompanhamento da execução das obras que

viessem a ser necessárias para que fosse garantida a segurança das populações e a

salvaguarda do património móvel e imóvel.

No sentido de aferir o ponto de situação sobre a execução das operações de monitorização das

Encostas de Santarém, concretamente por via do escrutínio atento dos relatórios, ainda que

preliminares, que tenham sido elaborados, bem como de outra documentação técnica que,

sobre o projeto em apreço tenha sido igualmente produzida, vêm, os deputados do Partido

Socialista eleitos pelo círculo eleitoral de Santarém, ao abrigo das disposições constitucionais e

regimentais aplicáveis, por este meio, solicitar ao senhor Ministro do Planeamento e das

Infraestruturas, que requeira ao LNEC o envio dos seguintes documentos:

Cronograma da Monitorização das encostas de Santarém, levada a efeito pelo Laboratório

Nacional de Engenharia Civil, efetuada entre 2005 e a presente data;

1.

Relatório das operações de monitorização desenvolvidas pelo Laboratório Nacional de

Engenharia Civil, e demais documentação técnica que, sobre este projeto e dentro deste

âmbito, tenha sido produzida entre 2005 e a presente data.

2.

Palácio de São Bento, quarta-feira, 1 de Março de 2017

Deputado(a)s

IDÁLIA SALVADOR SERRÃO(PS)

ANTÓNIO GAMEIRO(PS)

HUGO COSTA(PS)



____________________________________________________________________________________________________________________________
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]: 92
	txtLegRequerimento[0]: XIII
	txtSessaoRequerimento[0]: 2
	txtTipoRequerimento[0]: - AC

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

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2017-03-01
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Encostas de Santarém - Pedido ao LNEC de relatórios de monitorização das condições de estabilidade.
	txtDestinatario[0]: Min. do Planeamento e das Infraestruturas

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2017-03-01T15:40:33+0000
	Idália Salvador Serrão (Assinatura Qualificada)


		2017-03-01T15:44:36+0000
	Idália Salvador Serrão (Assinatura Qualificada)


		2017-03-01T16:28:38+0000
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2017-03-01T15:40:47+0000
	Unknown signer 845fa2508f3d3b487f4397744074c932e0580881


		2017-03-01T15:44:56+0000
	Unknown signer 43bf62ac45f9bc94ee286766d5f3ed38734476d5


		2017-03-01T16:28:41+0000
	Unknown signer 2c8bf801e05916b7eb00dc2cee64d7894037cb90




