
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 

Tendo em consideração que:

1 – O Sistema Nacional de Controlo de Velocidade está a funcionar em pleno desde o primeiro

trimestre de 2017, o que implicou um investimento que ascendeu a 3 milhões de euros;

2 – A ideia subjacente a este investimento foi de prevenção e não de repressão, razão pela qual

foram colocados radares fixos nos pontos mais críticos, alternando-se os móveis entre os pontos

mais sensíveis;

3 - Passados 6 meses sobre a data da sua implementação, o CDS entende ser importante fazer

uma primeira avaliação sobre a adequação aos objetivos pretendidos, bem como o grau de

cumprimento dos mesmos, por comparação, nomeadamente, com o período homólogo do ano

de 2016.

E 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 – Por comparação com o período homólogo de 2016, e relativamente aos pontos críticos e

sensíveis em que foram colocados os radares, a variação da sinistralidade rodoviária foi positiva

ou negativa? Em que medida?

2 – Considera Vª Exª adequada e suficiente a sinalética informativa da existência de radares?

3 – Quantos autos de contraordenação por excesso de velocidade foram lavrados desde que o

SNCV entrou em funcionamento?

4 – Qual o valor total das coimas aplicadas até à presente data?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 14 de Junho de 2017

Deputado(a)s

TELMO CORREIA(CDS-PP)

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(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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