
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Considerando que:

1) Miranda do Corvoé umavilaportuguesanoDistrito de Coimbra, com cerca de3250habitantes;

2) Recentemente a Assembleia Municipal do Município de Miranda do Corvo aprovou uma

Moção “sobre o atraso na execução de obras reparação e de novas infra-estruturas de

acessibilidades no concelho de Miranda do Corvo” que contempla três diferentes pontos;

3) Relativamente ao primeiro ponto, é possível ler na Moção o seguinte: “(…) começamos por

referenciar a problemática referente à construção da Nova Ponte do Cabouco e ao atraso

verificado na sua abertura ao público, atendendo a que apresenta graves problemas de

segurança na sua entrada pela margem esquerda do rio Ceira, pelo que, exigimos à empresa

pública Estradas De Portugal que assuma as responsabilidades, obrigando a construtora da

infra-estrutura (ascendi) a corrigir os problemas de segurança”;

4) Quanto ao segundo ponto lê-se o seguinte: “(…) prende-se com a reparação da estrada

nacional 17-1, concretamente na localidade da Sandoeira, que ruiu no passado mês de

Fevereiro impedindo a circulação automóvel nesta estrada (…)”

5) Por último quanto relativamente ao terceiro ponto, pode ler-se: “(…) a necessidade de

desbloquear a situação actual da estrada das vendas da serra. – A estrada Intermunicipal das

Vendas de Ceira, Cabouco, Vendas da Serra está completamente vedada ao trânsito,

comprejuízo directo das populações (…)”

Assim:

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila


Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas

regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da

República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro da

Economia, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

resposta às seguintes perguntas:

1) Tem conhecimento da referida moção aprovada pela Assembleia Municipal de Miranda do

Corvo?

2) Pretende dar resposta às três preocupações elencadas na Moção? Qual?

Palácio de São Bento, 30 de Julho de 2014

Deputado(a)s do CDS-PP

Palácio de São Bento,  quinta-feira, 31 de Julho de 2014

Deputado(a)s

PAULO ALMEIDA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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