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Assunto: Pagamento às corporações de bombeiros envolvidas na segurança da Red Bull Air
Race 2017
Destinatário: Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
- A última edição do Red Bull Air Race em Portugal decorreu em setembro de 2017 sobre o rio
Douro, com os aviões a sobrevoar a cerca de 370 quilómetros por hora as margens do Porto e
Gaia, tendo como limites as pontes de D. Luís I e da Arrábida.
- A Câmara de Gaia ficou com a responsabilidade da proteção civil, mas até á data ainda não
efetuou o pagamento devido às corporações de bombeiros envolvidas na segurança da prova,
realizada a 2 e 3 de setembro do ano passado.
- Em causa está o montante de cerca de 87 mil euros devidos às corporações de voluntários do
Porto, Portuenses, Carvalhos (Gaia), Gondomar, Leixões (Matosinhos), Matosinhos-Leça.
Moreira da Maia, Paredes, Pedrouços (Maia) e S. Mamede Infesta (Matosinhos).
- A falta de pagamento às corporações que fizeram parte do dispositivo de proteção civil nas
corridas aéreas da Red Bull está a causar dificuldades de tesouraria, nomeadamente nos
Voluntários Portuenses, que está a passar por um aperto financeiro, com salários em atraso há
alguns meses.
- O presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito do Porto disse que o executivo municipal
lhe garantiu que "o processo já baixou à secção financeira" para o pagamento ser processado,
mas, até à data, ainda não foi feito.

Assim,
Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais
aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3
fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;
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A Deputada do CDS-PP, abaixo-assinada, vem por este meio requerer ao Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e
fundamentos que antecedem, a seguinte informação:
1. Se confirma que o processo para pagamento das verbas em falta às dez corporações
de bombeiros voluntários que estiveram envolvidas no plano de proteção civil da Red
Bull Air Race 2017 deu entrada na secção financeira da autarquia e quando - e como - vai
a Câmara de Vila Nova de Gaia proceder à sua liquidação.

Palácio de São Bento, 15 de fevereiro de 2018
Deputado(a)s
CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)
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