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O Secretário da Mesa

Assunto: Quartel da GNR de Peniche

Destinatário: Ministro da Administração Interna

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
A Associação dos Profissionais da Guarda – APG / GNR divulgou recentemente a falta de
condições mínimas do edifício do Quartel a GNR de Peniche.
Relata a referida associação a praga de baratas e ratazanas que tornam o espaço sem as
condições mínimas de higiene.
Sendo inadmissível que estes profissionais exerçam a sua função nestas condições, onde a
degradação das condições do edifício ultrapassaram todos os limites.
Tendo o Ministério da Administração Interna já admitido esta falta de condições, falta, no
entanto, agir em conformidade e dar condições a estes profissionais.
Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os
Deputados abaixo assinados, do Grupo Parlamentar do PSD, vêm, por este meio, dirigir ao
Ministro da Administração Interna, através de Vossa Excelência, as seguinte pergunta:
1. Qual o estado do projeto para o novo quartel da GNR em Peniche?
2. Até à execução do novo quartel, quais as medidas para mitigar o estado incomportável e de
insalubridade que os profissionais são sujeitos diariamente no referido quartel?

Palácio de São Bento, 15 de junho de 2022
Deputado(a)s
HUGO PATRÍCIO OLIVEIRA(PSD)
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