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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

O PCP, já por diversas vezes, questionou o Governo sobre o estado decrépito em que

funcionam algumas das esquadras da PSP na cidade do Porto.

Apesar de sucessivos alertas, perguntas escritas e propostas em sede de orçamento do estado

por parte do PCP, a verdade é que o problema subsiste.

Recentemente, um órgão de comunicação social dá conta que a esquadra da Bela Vista tem

condições inaceitáveis. Além do bolor e maus cheiros, os agentes da PSP têm que enfrentar uns

balneários com muita sujidade.

Para o PCP, a manutenção de tais condições de trabalho para os agentes da PSP é inaceitável

e merece uma urgente intervenção para dar condições dignas de trabalho a estes agentes.

Assim, ao abrigo da alínea d) do artigo 156ºda Constituição e nos termos e para os efeitos do

229ºdo Regimento da Assembleia da República, pergunto ao Ministério da Administração

Interna o seguinte:

1.º Por que razão não foram ainda realizadas as obras na esquadra da Bela Vista?

2.º Entende, este Ministério, aceitáveis as condições em que os agentes da PSP lá trabalham ou

recebem formação?

3.º Quando vai este Ministério resolver o problema e realizar as obras necessárias?

Palácio de São Bento,  quarta-feira, 5 de Dezembro de 2012

Deputado(a)s

JORGE MACHADO(PCP)



____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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