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PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) denunciou,
recentemente, que 50% das viaturas do Comando Metropolitano do Porto da
PSP estão inoperacionais.

Além do facto de não terem sido compradas, ao longo dos últimos anos,
viaturas suficientes para proceder às necessárias substituições, é evocada a
falta de verbas necessárias para proceder às reparações.

Este cenário coloca, inevitavelmente, dificuldades operacionais aos profissionais
da PSP que são inaceitáveis e prejudicam o serviço prestado às populações.

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 da Administração Interna o seguinte:

1.º Confirma, este Ministério, a realidade acima descrita?

2.º Se sim, como justifica este Ministério esta realidade?

3.º Que medidas vai este Ministério tomar, com urgência, para resolver a
gritante falta de viaturas no Comando Metropolitano do Porto?

Palácio de São Bento, quinta-feira, 9 de Fevereiro de 2017

Deputado(a)s

JORGE MACHADO(PCP)

ANA VIRGÍNIA PEREIRA(PCP)

DIANA FERREIRA(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, 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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