
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 

Temos vindo a acompanhar, intervindo, o processo que se pretende leve à construção de um

novo quartel para a GNR – Guarda Nacional Republicana, na Moita.

Como se sabe essa infraestrutura consta da lista de prioridades de investimentos do Ministério

da Administração Interna (MAI).

Depois de concretizada a permuta do ex-quartel dos Bombeiros Voluntários da Moita com um

terreno municipal onde vai ser construída a infraestrutura, seguiu-se a abertura de concurso

para a elaboração do projeto do referido quartel. É exatamente sobre o ponto de situação desse

concurso e dos passos seguintes que justificam a apresentação do presente documento.

Face ao exposto e ao abrigo das disposições constitucionais, legais e regimentais vêm os

signatários, através de V. Exa. , perguntar à Senhora Secretária de Estado Adjunta e da

Administração Interna:

Em que fase se encontra o concurso de execução do projeto de arquitetura para a

construção do novo quartel da GNR, na Moita?

1.

Após conclusão desse projeto que procedimentos se seguem com vista à execução da obra

e em que previsão de prazos?

2.

Que outras diligências se têm realizado para dar expressão a essa nova infraestrutura

nomeadamente na preparação de condições da zona onde se encontra referenciado o

terreno de instalação da infraestrutura?

3.

Com os melhores cumprimentos.

Palácio de São Bento, 11 de junho de 2019

Deputado(a)s

EURÍDICE PEREIRA(PS)

ANA CATARINA MENDONÇA MENDES(PS)



Deputado(a)s

CATARINA MARCELINO(PS)

IVAN GONÇALVES(PS)

SOFIA ARAÚJO(PS)

ANDRÉ PINOTES BATISTA(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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