
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

A comunicação social deu conta de que o Inquérito da Inspeção-Geral da Administração Interna

relativo à manifestação de 14 de novembro de 2012, frente à Assembleia da República,

identificou inúmeros “abusos” e ilegalidades na atuação da PSP.

Entre vários exemplos citados, a IGAI sublinha que houve violência desnecessária, situações de

abuso de poderes funcionais e diversas outras ilegalidades, como detenções sem

enquadramento legal, sem que, no entanto, ocorram quaisquer consequências para os

infratores.

Para total esclarecimento dos factos em causa, e considerando incompreensível que um órgão

de comunicação tenha acesso a um documento, que se mantém desconhecido para a

Assembleia da República, o Bloco de Esquerda vem requerer a sua disponibilização junto deste

órgão de soberania.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem requerer ao Ministério da Administração Interna

o seguinte documento:

Relatório do IGAI sobre os acontecimentos de 14 de novembro de 2012.

Palácio de São Bento,  quarta-feira, 15 de Abril de 2015

Deputado(a)s

CECÍLIA HONÓRIO(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Header[0]: 
	btnSeguir[0]: 

	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: X
	txtNrRequerimento[0]: 118
	txtLegRequerimento[0]: XII
	txtSessaoRequerimento[0]: 4
	txtTipoRequerimento[0]: - AC

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: 
	txtNrPergunta[0]: 
	txtLegPergunta[0]: 
	txtSessaoPergunta[0]: 

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2015-04-15
		2015-04-15T17:48:04+0100
	Jorge Machado (Assinatura)



	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Cópia do Relatório do IGAI sobre atuação da PSP em manifestação de 14 de novembro de 2012
	txtDestinatario[0]: Min   da   Administração Interna

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 
	Info[0]: 
		2015-04-15T17:34:53+0100
	Dina Nunes (Assinatura)


		2015-04-15T18:38:05+0100
	Florinda Veiga


	txtSerial[0]: 83349_96
	txtFolio[0]: 27009





