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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

De acordo com informações, hoje veiculadas na comunicação social, parte do telhado da sede

do Comando da Divisão de Trânsito da PSP no Porto ruiu e há outras estruturas em risco de

cair.

A situação é de tal maneira preocupante que muitos agentes, desta Divisão, evitam permanecer

nestas instalações.

Também de acordo com informações transmitidas toda a ala norte do edifício foi evacuada.

Importa referir que o PCP, por diversas vezes, questionou este Ministério quanto às instalações

degradadas da PSP na cidade do Porto e por diversas vezes apresentámos propostas, em sede

de Orçamento do Estado, para promover as obras necessárias.

Assim, o atual estado de degradação e de eminente ruina de diversos edifícios da PSP, na

cidade do Porto, é da responsabilidade dos Governos do PS e do Governo PSD/CDS.

Para o PCP, é urgente uma intervenção nas esquadras mais degradadas e promover a

construção de novas esquadras para substituir as que têm problemas estruturais.

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

229º do Regimento da Assembleia da República, pergunto ao Ministério do Administração

Interna o seguinte:

1.º- O que que vai este Ministério fazer para resolver o problema da sede do Comando de

Divisão de Transito da PSP do Porto acima descrito?

2.º Que medidas vai este Ministério tomar para resolver o problema de diversas esquadras

degradadas existentes na cidade do Porto?



3.º Vai este Ministério esperar que ocorra um acidente grave para depois resolver o problema?

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 25 de Janeiro de 2013

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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