
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 – Notícias recentes dão conta de várias ocorrências de fogo posto em ecopontos e

contentores de resíduos sólidos urbanos, designadamente na vila da Baixa da Banheira, mas

também noutros pontos do concelho da Moita, obrigando as forças policiais e os bombeiros a

intervir de cada vez que se registam;

2 - Consideram os signatários que este tipo de ocorrência, que se regista sempre durante a

noite, tem principalmente como objetivo desviar para ali as forças policiais, a fim de que não

possam acorrer de imediato a outras denúncias de prática de crimes na respetiva área territorial

de atuação;

3 - Este tipo de ocorrências, além de danificar irremediavelmente património público, contribui

para criar nos cidadãos um sentimento de insegurança e de falta de confiança na atuação das

forças de segurança, com o correspondente descrédito na eficácia da sua atuação;

4 - Dispõe a Lei n.º 53/2008, de 29 de Agosto (Lei de Segurança Interna) que a atividade de

segurança interna exerce-se nos termos da Constituição e da lei, constituindo uma das tarefas

essenciais do Estado, competindo às forças de segurança exercerem a sua atividade de acordo

com os princípios, objetivos, prioridades, orientações e medidas da política de segurança interna

e no âmbito do respetivo enquadramento orgânico, e à Assembleia da República,

designadamente, cumpre fiscalizar a sua execução.

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;



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

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

antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1 – Considera V. Exa. o dispositivo territorial da GNR existente no concelho da Moita

suficiente para garantir a segurança das várias localidades que integram este concelho?

2 - Foi identificada alguma atividade criminosa organizada por detrás destes

acontecimentos de fogo posto, designadamente, no sentido de facilitar a prática de outro

tipo de crimes?

3 - Ou, diferentemente, trata-se de atos de puro vandalismo? Existem já responsáveis

identificados?

Palácio de São Bento, quinta-feira, 23 de Fevereiro de 2017

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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