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Assunto: Esquadra da PSP no Seixal

Destinatário: Min. da Administração Interna

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

Considerando que:
De acordo com notícias veiculadas na Comunicação Social, a Câmara Municipal do Seixal terá
já disponibilizado um terreno com cerca de 3.150 metros quadrados, acrescentando ainda a
mesma notícia a informação acerca da existência de um protocolo assinado em 2009, que, até
ao momento, não teve qualquer continuidade.
Os profissionais da PSP encontram-se sediados em instalações provisórias e precárias,
podendo essa situação potenciar uma diminuição da eficácia no cumprimento da sua missão de
protecção e segurança à população do concelho do Seixal.
Nem mesmo depois de várias diligências junto do Ministério da Administração Interna para se
aferir o ponto da situação acerca da construção da nova esquadra da PSP no Seixal, este não
tem dado resposta.
Em audição realizada na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e
Garantias, a Sr.ª Ministra da Administração Interna deu conta de que está programado um
conjunto de intervenções em instalações das forças e serviços de segurança, organizadas por
graus de urgência e prioridade que só a Sr.ª Ministra da Administração Interna conhece,
eventualmente, dado não estar publicado;

Assim:
Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas
regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da
República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;
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Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer à Ministra da
Administração Interna, através de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,
respostas às seguintes perguntas:
1 – A calendarização de investimentos em instalações de forças e serviços de segurança
foi tornada pública? Caso não tenha sido, pretende V. Exa. fazê-lo?
2 - Nessa calendarização vem prevista a realização de um conjunto de investimentos em
instalações para forças de segurança no distrito de Setúbal, incluindo a construção da
esquadra da PSP no Seixal?
3 - Em caso positivo, quando se prevê o arranque da obra? Quanto vai custar? Quando se
prevê que esteja concluída?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 15 de Março de 2017
Deputado(a)s
NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)
VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)
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