
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

1 – Em 19 de outubro p.p., a Sr.ª Ministra da Administração Interna, a requerimento do PSD

esteve presente na Assembleia da República, na Comissão de Assuntos Constitucionais,

Direitos, Liberdades e Garantias, a fim de ser ouvida pelos deputados sobre a fuga de um dos

imigrantes ilegais que haviam sido detidos pelo SEF no Aeroporto de Lisboa, em fins do

passado mês de setembro;

2 – A audição decorreu à porta fechada, dado se tratar de matéria relevante do ponto de vista da

segurança pública;

3 – Segundo notícia avançada pelo Diário de Notícias de hoje, o referido imigrante ilegal terá

escapado após ter sido autorizado, por um funcionário do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

(SEF), sob cuja guarda se encontrava, a sair da zona de trânsito para ir fumar, o que lhe

permitiu passar pelo controlo da fronteira e percorrer todo o aeroporto até sair pela porta

principal;

Tendo presente que:

Nos termos do disposto no artº. 156º, alínea d) da Constituição, é direito dos Deputados «fazer

perguntas ao Governo sobre quaisquer actos deste ou da Administração Pública e obter

resposta em prazo razoável»;

Nos termos do artº. 155º, nº. 3 da Constituição e do artº. 12º, nº. 3 do Estatuto dos Deputados,

«todas as entidades públicas estão sujeitas ao dever geral de cooperação com os Deputados no

exercício das suas funções ou por causa delas»;

Nos termos do disposto no artº. 229º, nº. 1 do Regimento da Assembleia da República, as

perguntas apresentadas pelos Deputados são tramitadas por intermédio do Presidente da



Assembleia da República com destino à entidade requerida, tendo esta o dever de responder

conforme o disposto no nº. 3 do mesmo preceito;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados vêm por este meio requerer à Senhora Ministra da

Administração Interna, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que

antecedem, se digne responder às perguntas seguintes:

1 – Os factos mencionados na referida notícia correspondem ou não à realidade?

2 – Teve ou não V. Exa. conhecimento desta ocorrência e do relatório que lhe diz respeito?

Quando?

3 – Em caso de resposta afirmativa, e para mais tratando-se de uma reunião à porta fechada,

por que razão omitiu estes factos ao Parlamento?

4 – Já foi encontrado o imigrante ilegal em questão?

Palácio de São Bento, sexta-feira, 21 de Outubro de 2016

Deputado(a)s

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

TELMO CORREIA(CDS-PP)

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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