
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 

No passado mês de Maio, num processo com alguns atrasos injustificados, ficou
concluído o processo, com todas as peças, para lançamento do concurso da
empreitada da 1a Fase de Construção do Estabelecimento Prisional Regional
de Ponta Delgada que inclui a terraplanagem da Mata das Feiticeiras, na ilha de
S.Miguel, numa obra com um prazo de execução calculado em 24 meses. Esse
projeto foi facultado ao Ministério da Justiça pelo Governo Regional, tal como o
terreno em apreço, de modo a facilitar todo o processo.
Antes e depois dessa fase, tem incumbido ao Governo da República tratar das
envolvencias técnicas e jurídicas atinentes, incluindo a elaboração do caderno
de encargos para o novo espaço prisional, de modo a, finalmente, lançar os
concursos quer para a intervenção no terreno quer para a elaboração do projeto
do estabelecimento prisional.
Atente-se que as diligências conducentes à construção desta infraestrutura
constituem um compromisso do actual governo.
Compete-nos, assim, para que se dê nota pública da evolução desse
compromisso, solicitar, aos ministérios mais envolvidos, um esclarecimento
concreto sobre o actual ponto de situação, bem como sobre as razões que
motivaram as demoras ocorridas.

Palácio de São Bento, 27 de agosto de 2018

Deputado(a)s

CARLOS CÉSAR(PS)

LARA MARTINHO(PS)

JOÃO AZEVEDO CASTRO(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.
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