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ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
GABINETE DO PRESIDENTE

Exma. Senhora
Chefe do Gabinete do
Secretário do Estado dos Assuntos Parlamentares,
Dra. Marina Gonçalves

Assunto: Requerimento n.
2 1/XIII/3./AR (Grupo Parlamentar do PSD)
Sen hora Chefe do Gabinete,

Encarrega-me Sua Excelência o Presidente da Assembleia da Repüblica de junto remeter o
Requerimento n.
2 1/XIII/3., do Senhor Deputado Luls Leite Ramos e Outros, Acesso ao
Inquérito sobre o Incêndio de 12 dejunho de 2017 no ThneI do Marào, a fim de o mesmo ser
presente ao Senhor Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, para os devidos efeitos.

Considerando que o Requerimento 2
n. 39/XIII/3. AC, dirigido ao mesmo Membro do Governo
em 20 de dezembro de 2017, não foi ainda respondido, e que a pretensão do Senhor
Deputado Luls Leite Ramos e Outros e agora renovada através do Requerimento que se anexa,
solicitam-se os bons ofIcios dessa Secretaria de Estado no sentido de que o mesmo seja objeto
de resposta, nos termos legais e regimentais aplicáveis.

Corn os meihores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete

Maria

Palácio de São Bento, 28 de fevereiro de 2018
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Assunto: Acesso ao lnquerito sobre o Incêndio de 12 dejunho de 2017 no Tünel do Marão

Destinatãrio:

Presidente da Assembieia da Repübiica

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da RepUblica
No passado dia 20 de dezembro de 2017, os deputados do PSD abaixo assinados,
endereçaram a V. Exa. urn req uerirnento (39! XIII (3.9 AC) ern que solicitavam ao Senhor
Ministro do Planearnento e das Infraestruturas, as conciusöes e recomendaçoes de urn inquerito
mandado instaurar pelo Govemo, ern 12 de junho de 2017, corn o objetivo de apurar os factos
relativos ao incêndio de urn autocarro ocorrido na véspera no interior do TOnel do Marão e
avaIiar a execuçao do piano de emergencia interno e do piano prévio de intervençao, assim
como a articulaçao entre a entidade gestora desta infraestrutura e os agentes de proteçao civib.
Corno então os signatãrios referiam no texto do requerimento, o incêndio, embora não tenha
provocado vitimas, feiizmente, causou danos estruturais não negligenciaveis no tünel e
determinou o seu encerrarnento a circulação durante uma semana. Os relatos então reportados
por aqueles que vivenciaram o incidente no local, ievantararn fundadas düvidas sobre a
coordenacao dos meios de socorro, acerca da eficácia do sisterna e do piano de ernergencia,
tendo essas inquietaçoes determinado a tornada de posiçoes pübiicas crIticas por parte dos
agentes politicos, iocais e nacionais.
0 Grupo Parlamentar do PSD requereu de imediato a audiçao do Presidente das Infraestruturas
de Portugal (IP) e do Secretário de Estado das Infraestruturas, o que velo a acontecer, a?? de
seternbro e a 13 de dezembro de 2018, respetivarnente.
Estranhamente, 6 rneses depois do anüncio de abertura deste inquerito, ternpo que
consideramos mais do que suficiente e razoávei para a sua realizacao e conciusão, o Pais e o
Parlamento portugues continuarn sern ter a sua disposicao qualquer informação sobre esse
mesmo inquerito, assim como das coriciusöes e eventuais recomendacaes produzidas no seu
ârnbito ou as eventuais medidas adotadas para coimatar as falhas e suprir insuficiências
encontradas.
Esta estranha situacao foi, alias, confirmada pelo Senhor Secretário das Infraestruturas que,
aquando da sua audiçao na Comissao Parlarnentar de Economia, Inovaçao e Obras Pübiicas
(CEIOP), no passado més de dezernbro revelou nao ter tido acesso aos resultados do inquerito
e nern sequer saber a data prevista para a sua conciusão. 0 que rnotivou o requerirnento do
Grupo Pariamentar do PSD acirna referido.
Ern 2 de janeiro de 2018, o Senhor Secretãrio de Estado da Protecao Civil anunciou nurna
—

cerimônia piblica, em Vila Real, que tinha acabado de receber o relatôrio do referido inquerito e
que o iria analisar corn a atençao que o mesmo merecia e dele retirar as devidas ilaçöes,
tomando de imediato as medidas consideradas necessárias e indispensaveis.
lnfelizmente, os Deputados do PSD continuarn a aguardar a divulgaçao do reiatOrio do inquerito
corn a expetativa, jã gorada, que o Governo cumpriria os 30 dias a que está vinculado para o
fazer, nos termos legais e regimentais. Não terido sido esse o caso, na audicao regimental de 7
de fevereiro, o Vice-Presidente do Grupo Pariamentar do PSD, Luls Leite Ramos, interpelou o
Senhor Ministro sobre as conciusöes e recomendacoes do referido inquerito e sobre a data em
que o mesmo iria ser disponibilizado aos deputados, na sequência do requerimento
apresentado. Contudo, o Senhor Ministro limitou-se a responder vagamente sobre as
conclusães e recomendaçoes do referido inquerito e ignorou olimpicarnente os pedidos
formulados sobre a data de envio do mesmo aos deputados que o solicitaram.
No dia seguinte, dia 8 de fevereiro, o Governo fez publicar urn despacho em Diário da
Repüblica, assinado pelos Senhores Secretários de Estado da Protecao Civil, Artur Tavares
Neves, e das lnfraestruturas, Guilherme d’Oliveira Martins, na sequência do relatôrio final do
inquérito ao incêndio no Tünel do Marão, que determina a revisão dos pianos de Emergencia
Interno e de Intervençao do Tünel do Marão e a elaboração de urn Piano de Prevencão, ate 31
de marco, e a posterior realização de urn simulacro de incêndio.
No dia seguinte, dia 9 de fevereiro, e face as declaraçoes e pressöes exercidas pelos deputados
do PSD e autarcas da região, vários rneios de comunicacao social nacionais começaram a
pubiicar noticias sobre as conclusôes e recornendaçoes do referido inquérito, aludindo de forma
clara e inequlvoca terem tido acesso a uma cOpia literal e completa do rnesmo. Urn privilegio
notável que os requerentes, deputados eleitos e representantes legitimos da Nação, ate então
não tiverarn e continuam a não disporjá que o Governo persiste em desconsiderar as regras
legais e a prãtica politica dernocrática consensualizada a que devia obedecer, num claro e
volitivo exercIcio de prepotência e de cornpleto desrespeito pela instituição parlarnentar e pela
primeira das suas furiçaes constitucionais: fiscalizar a atividade govemativa!
0 Parlarnento e os Deputados portugueses não podem consentir na manutençao pacata de uma
atitude governarnental que os desrespeita enquanto titulares de urn órgão de soberania e que
viola a missão polItica que primordialrnente Ihes cabe.
Por consequencia, e face ao exposto, tornarnos a liberdade de escrever a V. Exa no sentido de,
no exercIcio das suas competencias constitucionais, legais e regimentais, insista, novamente,
junto do Senhor Ministro do Planearnento e das lnfraestruturas, para que este disponibilize aos
Deputados que o solicitaram, corn a maxima urgencia, urna cOpia integral do inquérito rnandado
instaurar pelo Governo, em 12 de junho de 2017, corn o objetivo de apurar os factos relativos ao
incêndio de urn autocarro ocorrido na véspera no interior do Tünel do Marão.

Palácio de São Bento, 19 de fevereiro de 2018
Deputado(a)s
LUIS LEITE RAMOS(PSD)
ANTONIO COSTA SILVA(PSD)
CARLOS ABREU AMORIM(PSD)
JOEL SA(PSD)
PAULO RIOS DE OLIVEIRA(PSD)

Deputado(a)s
CRISTOVAO CRESPO(PSD)
FATIMA RAMOS(PSD)
LUIS CAMPOS FERREIRA(PSD)
EMIDIO GUERREIRO(PSD)
CARLA BARROS(PSD)
PAULO NEVES(PSD)
LUIS PEDRO PIMENTEL(PSD)
ANTONIO TOPA(PSD)
CARLOS SILVA(PSD)
FERNANDO VIRGILIO MACEDO(PSD)
LUIS VALES(PSD)

Nos termos do Despacho n.° 1IXIII, do 29 de outubro do 2015, do Presidento daAssembleia da RepbIica, publicado no DAR, It S-E, fl.
0 1, do 30 do outubro
do 2015, a competència pare dar soguimento aos requerinentos e perguntao dos Doputados, ao abrigo do artigo 4.° do RAR, está delogoda nos Vice
Presidentes do Assembleia da Repibuica

