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Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Na sequência de um Contrato de Cooperação Interadministrativa celebrado entre o Município de

Vila Nova de Famalicão e a Secretaria-Geral da Administração Interna, através do qual o

município assumiu o lançamento, execução, pagamento e fiscalização da empreitada mediante

reembolso da administração central, foram materializadas obras de requalificação da esquadra

da PSP de Vila Nova de Famalicão, que implicaram um investimento na ordem dos 156 mil

euros.

Como oportunamente referiu o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Paulo Matos

Cunha, “Trata-se de uma intervenção muito necessária para garantir uma melhoria substancial

das condições de trabalho dos agentes afetos à esquadra da PSP de Vila Nova de Famalicão e

para salvaguardar a saúde de todos quantos recorrem a este equipamento público, uma vez que

serão resolvidos os problemas das infiltrações de água que se verificam no edifício através da

substituição da cobertura que é ainda em boa parte em fibrocimento”.

Como se infere, os trabalhos de requalificação realizados passaram pela substituição de toda a

cobertura do edifício, obras cuja importância é incontestada.

Sucede, porém, que falta fazer tudo o mais no restante edificado que, refira-se, salvo as obras

agora realizadas, ao longo dos últimos 30 anos apenas conheceu algumas reparações

esporádicas, nunca tendo sido sujeito a quaisquer obras de recuperação e reabilitação.

Termos em que ao abrigo das disposições constitucionais, legais e regimentais em vigor, se

solicita ao Governo que, através do Senhor Ministro da Administração Interna, seja dada

resposta às seguintes questões:

Com a realização das obras de substituição integral da cobertura da Esquadra da Polícia de

Segurança Pública de Vila Nova de Famalicão, dá o Governo por concluído o investimento

previsto na Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos, relativamente àquele

edifício?

1.



Em caso de resposta negativa quando é expetável que avancem as restantes obras de

reabilitação do edificado?

2.

Palácio de São Bento, 22 de agosto de 2019

Deputado(a)s

JORGE PAULO OLIVEIRA(PSD)

CARLOS PEIXOTO(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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