
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:

- A 4.ª Esquadra de Investigação Criminal de Rio Tinto, em Gondomar, está com graves

problemas de infiltração de água, ao ponto de os agentes terem de colocar baldes no chão para

evitar inundações.

- As instalações, situadas junto da estação de comboios - e que foram renovadas há cerca de

dez anos -, pertencem à REFER, tendo o espaço sido alugado pela junta de freguesia local, que

por sua vez o arrendou à PSP.

- Segundo notícias divulgadas pela imprensa, há vários meses que existem infiltrações, tendo

começado a chover numa sala onde trabalham investigadores da PSP e onde são ouvidas

pessoas no âmbito de inquéritos.

- A Associação Sindical dos Profissionais da Policia (ASPP) considera que “estes casos de más

condições nas esquadras devem ser sanados o mais rápido possível, para que os profissionais

possam desenvolver o seu serviço nas devidas condições".

- A ASSPP diz ter "conhecimento de outras situações de más condições noutras esquadras” da

região do Grande Porto, “como por exemplo em Matosinhos e em Valongo”.

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;



Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao senhor Ministro da

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

antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1. Tem V. Exa. conhecimento desta situação? Se sim, desde quando, e que medidas

tomou, ou vai tomar, para resolver o problema de infiltração de água na esquadra da PSP

de Rio Tinto, de modo a que os agentes ali destacados possam cumprir as suas funções

com dignidade?

Palácio de São Bento, 16 de março de 2018

Deputado(a)s

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(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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