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Assunto: Degradação da Estrada Nacional 261-3, acesso A26 entre Santiago do Cacém e
Sines
Destinatário: Min. do Planeamento e das Infraestruturas

Ex. mo Sr.º Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
1 – Um pequeno troço da Estrada Nacional 261-3, de acesso à A26, entre Santiago do Cacém e
Sines, tem sido o motivo de inúmeros protestos de automobilistas tendo em consideração a
degradação em que a via se encontra
2 – O perigo de circulação da respectiva via é constante tendo os automobilistas que efectuar
obrigatoriamente diversas manobras para evitar quer danos maiores nas suas viaturas quer para
não colocarem em risco a sua integridade física
3 – São inúmeras as queixas dos automobilistas em relação ao abandono das entidades
responsáveis devido ao facto de quer a tutela quer a Câmara Municipal de Santiago do Cacém,
não se entenderam no que respeita à responsabilidade e manutenção daquele troço da estrada

Assim:
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;
Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro
Planeamento e das Infraestruturas, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e
fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:
1 – Tem o Ministério do Planeamento e Infraestruturas conhecimento do estado de degradação
da respectiva estrada entre Santiago do Cacém e Sines?
2 – Sabe o Ministério do Planeamento e Infraestruturas indicar quem tutela a respectiva estrada
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e quem tem responsabilidade na sua manutenção e conservação?
3 – A ser a estrada da responsabilidade do Ministério do Planeamento e Infraestrturas, está
prevista para breve alguma intervenção capaz de minimizar os acidentes que ocorrem na
respectiva via devolvendo a segurança aos automobilistas?

Palácio de São Bento, sexta-feira, 4 de Março de 2016
Deputado(a)s
NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)
PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)
HELDER AMARAL(CDS-PP)
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