
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 

1 – O edifício onde funciona o posto territorial da GNR de Taveiro, propriedade do município de

Coimbra, não tem condições de funcionamento nem apresenta condições de aquartelamento

adequadas para assegurar a pernoita dos militares, razão pela qual passará a encerrar durante

a noite, funcionando apenas das 09h00 às 17h00;

2 – Os militares permanecerão no posto neste período para receber as queixas e fazer o

atendimento do cidadão, transitando o efetivo para o quartel da Av.ª Dias da Silva durante o

período das 17h00 às 09h00;

3 – Na União de Freguesias de Taveiro, Ameal e Arzila existe preocupação e apreensão pelas

consequências desta tomada de posição do Comando Territorial de Coimbra da GNR, pois as

populações deixam de poder contar com o apoio da GNR para ocorrências relacionadas com o

trânsito e altercações várias, podendo igualmente fomentar um aumento da criminalidade na

zona da união de freguesias, pondo em causa a segurança de pessoas e bens dos residentes;

Tendo presente que:

Nos termos do disposto no artº. 156º, alínea d) da Constituição, é direito dos Deputados «fazer

perguntas ao Governo sobre quaisquer actos deste ou da Administração Pública e obter

resposta em prazo razoável»;

Nos termos do artº. 155º, nº. 3 da Constituição e do artº. 12º, nº. 3 do Estatuto dos Deputados,

«todas as entidades públicas estão sujeitas ao dever geral de cooperação com os Deputados no

exercício das suas funções ou por causa delas»;

Nos termos do disposto no artº. 229º, nº. 1 do Regimento da Assembleia da República, as

perguntas apresentadas pelos Deputados são tramitadas por intermédio do Presidente da

Assembleia da República com destino à entidade requerida, tendo esta o dever de responder

conforme o disposto no nº. 3 do mesmo preceito;



Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados vêm por este meio requerer à Senhora Ministra da

Administração Interna, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que

antecedem, se digne responder às perguntas seguintes:

1 – Tem V. Exa. conhecimento desta situação? Foi a mesma contemplada no levantamento que

fez, a nível nacional, das obras urgentes e indispensáveis, designadamente em postos e

esquadras da GNR e da PSP?

2 – Qual é o entendimento do Governo quanto ao serviço prestado pela GNR na zona desta

união de freguesias? A solução gizada vai de encontro aos melhores interesses da população?

E é viável, até sob o ponto de vista logístico?

3 - Vai o Governo beneficiar ou construir um novo posto territorial?

4 - A haver planeamento feito, quando se prevê o início das obras, e a respetiva conclusão?

Palácio de São Bento, quinta-feira, 12 de Janeiro de 2017

Deputado(a)s

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

TELMO CORREIA(CDS-PP)

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(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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