
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 – Em 19 de maio do corrente ano, por ocasião da cerimónia de juramento de bandeira do 41.º

Curso de Formação de Guardas da GNR, o Sr. Ministro da Administração Interna anunciou

publicamente uma incorporação de 200 militares da GNR, ainda no decurso do corrente ano;

2 – Notícias recentes dão conta de que o Ministério da Administração Interna tem tudo

preparado para abrir este concurso – até como forma de atender a reivindicações que foram

transmitidas na manifestação das forças de segurança de 21 de novembro p.p. –, mas ainda

não recebeu autorização do Ministério das Finanças para abrir o concurso que vai permitir a

incorporação;

3 – De referir, ainda, que, de acordo com as associações sócio profissionais da GNR, o défice

de efetivos nas fileiras daquela força de segurança é de cerca de 5000 elementos;

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 – Confirma V. Exa. que o concurso para a incorporação de 200 militares da GNR apenas

aguarda a autorização do Ministério das Finanças?

2 – As verbas necessárias estão orçamentadas no exercício de 2019?

3 – Para quando prevê que possa ser aberto este concurso?

Palácio de São Bento, 29 de novembro de 2019

Deputado(a)s

TELMO CORREIA(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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