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Autarquia assina contrato de cooperação com Secretaria-Geral da 

Administração Interna 

 

Macedo de Cavaleiros vai reabilitar 

quartel da GNR 
 

O Município de Macedo de Cavaleiros assina na próxima segunda-feira, 07 

de janeiro, o Contrato de Cooperação com a Administração Interna que irá 

permitir reabilitar o quartel da Guarda Nacional Republicana (GNR). A obra, 

orçada em 661 mil euros e a realizar ao longo de 2019 e 2020, será financiada 

na íntegra pelo Ministério da Administração Interna, cabendo à autarquia 

macedense a execução do procedimento administrativo de concurso e obra. 

A assinatura do contrato ocorre às 14h30m, no Salão Nobre da Câmara 

Municipal de Macedo de Cavaleiros, com a presença da Secretária de Estado 

Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto. Uma cooperação que 

permite realizar as obras previstas e há muito tempo ambicionadas. 

"É uma obra fundamental que visa dar melhores condições aos militares da 

GNR de Macedo de Cavaleiros e que, atualmente, prestam serviço em 

instalações pouco dignas", explica o presidente da autarquia. Benjamim 

Rodrigues admite que "ainda não é o valor que queríamos, mas é razoável pois 

661 mil euros representam quase mais 40% do que a verba inicialmente 

destinada. 



Recorde-se que, recentemente, um despacho conjunto dos ministérios das 

Finanças e da Administração Interna revogou a decisão de 2015 de um 

financiamento até 472 mil euros e autorizou uma despesa até ao montante 

máximo de 660 800 euros, para os anos de 2019 e 2020. A empreitada insere-

se num levantamento feito a nível nacional das necessidades de qualificação 

dos ativos das forças de segurança e que deu origem a um Plano de 

Investimentos Plurianual com três milhões de euros para quartéis da GNR do 

distrito de Bragança. 

 

Agradecemos, desde já, toda a atenção dispensada a esta matéria e colocamo-

nos à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas através dos 

contactos abaixo mencionados. 

 

Serviço de Comunicação 
Município de Macedo de Cavaleiros 

 
Tel.: 278 420 420 

www.cm-macedodecavaleiros.pt 

https://www.facebook.com/cm.macedodecavaleiros 
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paulo.maia@msimpacto.com | miguel.pinto@msimapcto.com | helder.robalo@msimpacto.com 
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