
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 – Notícia recente dá conta de que metade do efetivo do Posto da GNR do Sameiro, em Braga,

entrou em situação de baixa psiquiátrica por não conseguir trabalhar sob as ordens do

comandante do Posto;

2 – Segundo declarações do mandatário dos militares em causa, estes contestam a atuação do

graduado por lhes exigir que multem automobilistas, sob pena de aplicação de sanções

disciplinares para quem não cumprir a meta de contraordenações imposta, e outras sanções

informais, como mudanças de horários nos turnos e proibições de trocas de serviços;

3 – Todos os militares do Posto se queixaram desta situação aos comandos distrital e nacional,

em julho do corrente ano, mas a alegada conduta de coação e ameaça do comandante do Posto

aparentemente ignorará a existência de um processo de averiguações em curso, na sequência

das queixas dos militares;

4 – Os militares que meteram baixa psiquiátrica por se sentirem desmotivados com a atuação do

comandante do Posto fazem falta àquela guarnição e, em última análise, à população servida

pelo Posto do Sameiro: a sua ausência por baixa, não só é de molde a comprometer a

segurança daquela população, como também sobrecarrega os restantes colegas que se

mantiveram ao serviço, de tudo resultando a degradação da qualidade do serviço que é

prestado pela GNR;

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 ao Senhor Ministro 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?

2 – Que medidas tomou para reforçar o efetivo do Posto da GNR do Sameiro?

3 – Foi aberta alguma investigação à denúncia feita pelos militares daquele Posto da GNR?

4 – Se porventura se concluir que o comandante do posto da GNR do Sameiro aplica multas «à

quota» aos automobilistas, entende V. Exa. que a GNR deve prestar algum esclarecimento

público sobre o assunto?

Palácio de São Bento, 10 de outubro de 2018

Deputado(a)s

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

TELMO CORREIA(CDS-PP)

NUNO MAGALHÃES(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.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: 
	txtNrRequerimento[0]: 
	txtLegRequerimento[0]: 
	txtSessaoRequerimento[0]: 
	txtTipoRequerimento[0]: 

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: X
	txtNrPergunta[0]: 232
	txtLegPergunta[0]: XIII
	txtSessaoPergunta[0]: 4

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2018-10-10
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Baixas psiquiátricas no Posto da GNR do Sameiro, em Braga
	txtDestinatario[0]: Min.  da   Administração  Interna

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2018-10-10T09:57:41+0100
	Maria João Évora (Assinatura Qualificada)


		2018-10-10T17:57:52+0100
	Sandra Pontedeira (Assinatura Qualificada)


		2018-10-10T18:08:34+0100
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2018-10-10T09:58:02+0100
	Unknown signer 5eba17f6b729b7d78a38829866529ed55f3516f3


		2018-10-10T17:58:45+0100
	Unknown signer 8b74756a08974d8b98db41b72cd39687232abf83


		2018-10-10T18:08:52+0100
	Unknown signer 6e52b81d5537bc1720676d8599c94adc69781976




