
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Em Novembro de 2013, na sequência de visita às instalações e reunião com o Comando da

PSP de Viana do Castelo, dirigimos pedido de informação e esclarecimento ao Ministro da

Administração Interna sobre plano para a realização de obras de restauro e adaptação do

edifício onde se encontram instalados o Comando Distrital e a Esquadra de Viana do Castelo.

Passados OITO MESES…OITO MESES…., em Agosto de 2014, o Gabinete do MAI, finalmente

respondeu a parte das questões que haviamos colocado, com o texto que a seguir se reproduz,

na íntegra:

“Assunto: Pergunta nº 290/XII/3ª de 01 de Novembro de 2013- GPPS OBRAS DE

RECUPERAÇÃO DO COMANDO DISTRITAL DE VIANA DO CASTELO.

Em resposta à pergunta em referência, esclarece-se que:

As instalações do Comando Distrital de Viana do Castelo encontram-se de facto em mau estado

de conservação, necessitando de obras de conservação.

Foi solicitado à Direção Geral de Infraestruturas e equipamentos – DSPO/DP que fosse

elaborado o levantamento do edifício principal em termos arquitetónicos e das patologias

existentes, ao nível das fachadas e cobertura, o qual se encontra concluído.

O procedimento de contratação da empreitada de substituição de coberturas encontra-se em

curso prevendo-se que os respetivos trabalhos estejam concluídos até final de 2014.”

Recentemente e para avaliar os resultados da empreitada realizada, efetuamos visita àquelas

instalações e encontro de trabalho com o Comando.

Na realidade foram realizados trabalhos de substituição de coberturas de amianto nos edifícios

anexos, contudo a degradação das fachadas e alguma áreas do interior, gabinetes, camaratas e

instalações sanitárias, bem como a inadequação de vários outros espaços de trabalho,

sobretudo do edifício principal, são evidentes e exigem obras com a maior urgência

Direção Nacional da PSP e a Direção Geral de Infraesruturas e Equipamentos da Polícia têm

plena consciência e conhecimento de pormenor desta situação o que inclusive levava os seus



máximos dirigentes a afirmarem, já em 2012, aquando da participação na cerimónia

comemorativa do 136º aniversário do Comando Distrital de Viana do Castelo, que , ainda

naquele ano, seria lançado um concurso para a realização de obras de restauro e que as

mesmas teriam lugar em 2013 , o que na prática e para além da substituição do amianto, não se

verificou

Já em Maio de 2014 o então Ministro da Administração Interna no final de uma reunião de

trabalho realizada nas instalações daquele Comando reconheceu publicamente a urgência da

intervenção e assumiu, nessa altura, o compromisso da sua execução.

A Polícia de Segurança Pública - PSP no distrito de Viana do Castelo está instalada em duas

esquadras, desenvolvendo a sua missão em algumas áreas dos concelhos de Ponte de Lima e

Viana do Castelo, velando pela segurança de perto de 42.000 cidadãos residentes naqueles

territórios.

Esta força policial desenvolve um serviço de grande valia que visa garantir a ordem pública, a

segurança e a tranquilidade da população sob a sua proteção, promovendo dessa forma a

defesa dos direitos dos cidadãos.

A quantidade e qualificação dos efetivos de que dispões cada comando e respetivas esquadras,

a qualidade do parque de viaturas, o conforto e segurança do fardamento, a modernidade dos

instrumentos de fiscalização e controlo, a operacionalidade do armamento e o estado de

conservação dos edifícios onde estão instalados os serviços são fatores que se revestem da

maior importância para reforçar a motivação, eficiência e prontidão dos agentes, bem como para

credibilizar e dignificar os corpos de polícia perante a opinião pública e as comunidades das

quais estão ao serviço.

Em consequência do atrás exposto, venho ao abrigo da alínea d) do artº 156 º da Constituição e

nos termos do estabelecida no artº 229º do Regimento da Assembleia da República, solicita-se

ao Governo que, por intermédio da Ministra da Administração Interna , me sejam prestadas as

seguintes informações :

1 – Que tipo de obras de restauro e conservação estão previstas realizar no edifício onde

está instalado o Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo ?

2 - O projeto e memória descritiva das obras de recuperação deste Comando encontra-se

ou não já elaborado e aprovado ?

3 – Quando vai ser efetivamente lançado o concurso desta empreitada ?

4 – As obras serão todas executadas de uma única vez ou divididas em várias fases ?

4.1 - Quantas e que cronograma será estabelecido ?

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 10 de Julho de 2015

Deputado(a)s

JORGE FÃO(PS)

SANDRA PONTEDEIRA(PS)



____________________________________________________________________________________________________________________________
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.
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