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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

A Divisão de Investigação Criminal da PSP na cidade do Porto está localizada na Rua dos

Bragas e utiliza instalações próprias da Polícia de Segurança Pública.

Também estas instalações estão profundamente degradadas, também nestas instalações a

chuva entra no interior.

O facto das instalações da Divisão de Investigação Criminal serem propriedade da PSP – o que

não sucede com algumas das instalações utilizadas pela PSP, que são arrendadas –

aconselharia, em princípio e por maioria de razão, que o Governo fizesse uma intervenção de

remodelação destas instalações que impedisse a sua continuada degradação.

Face ao exposto, e tendo em atenção as disposições regimentais e constitucionais aplicáveis,

solicita-se ao Governo que, por intermédio do Ministério da Administração Interna, responda

às seguintes perguntas:

Confirma o Governo a situação degradada das instalações da Divisão de Investigação

criminal da PSP no Porto? Confirma o Governo que a situação é tão degradada que chega

ao ponto, verdadeiramente inaceitável de chover no interior das instalações?

1.

Como é que o Governo pensa resolver a situação destas instalações? Vai proceder a uma

remodelação e modernização

2.

Palácio de São Bento,  domingo, 5 de Maio de 2013

Deputado(a)s

HONÓRIO NOVO(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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