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A-..nto: Situação de Perigo Público iminente no Concelho de Matosinhos

Destinatário: ._ ' Ministério da Administração
Interna.

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia da República

Os Deputados do PSD, eleitos pelo círculo eleitoral do Porto, foram informados de uma
situação deveras preocupante verificada na freguesia de São Mamede de Infesta, no
concelho de Matosinhos.

No 'início desta semana, uma delegação representativa dos referidos Deputados teve
mesmo oportunidade de, acompanhada por dirigentes locais do Partido Social
Democrata, se deslocar a São Mamede de Infesta para, presencialmente, tomar
conhecimento da situação que lhes havia sido descrita.

Os Deputados em questão foram confrontados com uma situação alarmante para a
população local, perigosa para a segurança pública e inaceitável numa sociedade
desenvolvida e responsável.

Com efeito, em pleno' aglomerado urbano, na avenida principal da freguesia, junto à
sua Igreja Matriz,' rodeado por centenas de habitações e num espaço onde se
movimentam diariamente milhares de pessoas, está instalado um armazém de botijas
de gás. Aí estão, em regra, armazenadas centenas de botijas de gás que convivem
com várias viaturas estacionadas, agravando os riscos e sem que seja visível qualquer
particular cuidado de segurança na sua movimentação e armazenamento.

Foi igualmente transmitido aos Deputados signatários que diversas queixas e
reclamações foram já apresentadas junto de diferentes autoridades, designadamente;
Polícia de Segurança Pública, Corporação de Bombeiros e Câmara Municipal de
Matosinhos. Contudo, as respostas, apesar das manifestações de compreensão e
concordância com os alertas apresentados, caracterizaram-se pela ausência de
medidas adequadas para contrariar a situação de perigo iminente que ali se vive.

Expeça-se
I

REQUERIMENTO Número=1-4.i2/XI ( ). ,I) ,Ae. I Publique-se

D PERGUNTA Número /XI ( ,I) 130 l,b 11o
Q..Secretári" Mesa



llPSJ2 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Neste contexto, os Deputados do PSD eleitos pelo círculo eleitoral do Porto, nos
termos constitucionais, legais e regimentais, solicitam a V. Exa. que requeira, junto dos
Ministérios supracftados, os seguintes esclarecimentos:

1. Tem o Governo conhecimentoda situação acima descrita, designadamente,da
existênciado referidoarmazémemSão Mamedede Infesta?

2. Considera o Governo que o referido armazém se encontra numa situação conforme
a legislação vigente e se encontra devidamente licenciado?

3. Houve algum tipo de inspecção ou fiscalização promovida nos últimos meses?

4. Tem o Governo consciência do perigo iminente que o referido armazém representa
para as populações?

5. Tenciona o Governo desenvolver alguma diligência no sentido de alterar a descrita
situação?

Palácio de São Bento, 30 de Junho de 2010.
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