
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 

Desde o ano de 2019 que a Infraestruturas de Portugal aceitou receber para sua posse a gestão

de um troço da Estrada Nacional 257, entre o quilómetro 14,000 e o quilómetro 17,505, em

Viana do Alentejo. No ano seguinte as Infraestruturas de Portugal informaram o Município de

Viana do Alentejo de que o processo estaria a ser analisado pelos serviços jurídicos daquela

entidade e que a minuta que aprovaria a transferência da posse daquele troço rodoviário seria

remetida ao Município num curto espaço de tempo.

No entanto, segundo nos informámos junto do Município, neste momento as Infraestruturas de

Portugal ainda não tomaram posse do troço rodoviário, o que atrasa a requalificação daquela

estrada. Refira-se que a Estrada Nacional 257 é um importante troço

Assim, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicitamos

ao Governo que, por intermédio do Ministro das Infraestruturas e Habitação, nos seja

esclarecido se:

O que está a atrasar o envio da minuta ao Município de Viana do Alentejo para que se

concretize a transferência de posse?

1.

Quando prevê o Governo que a referida minuta seja remetida ao Município?2.

Palácio de São Bento, 18 de março de 2021

Deputado(a)s

LUÍS CAPOULAS SANTOS(PS)

NORBERTO PATINHO(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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