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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Excelência:

É de alto mérito a acção das Forças de Segurança em todo o território nacional, logo também na

Região Autónoma dos Açores.

São antigas as carências de quadros e de instalações nas várias ilhas da Região.

Algum esforço se tem feito, mas infelizmente não o suficiente.

Particularmente lastimoso é o caso da esquadra da PSP na freguesia de Rabo de Peixe.

Recentemente foi mesmo objecto de um assalto, aproveitando a deslocação dos efetivos de

serviço para uma diligência — e como não havia mais ninguém, fecharam a porta.

Ora, este episódio não é prestigiante para a PSP nem para o Estado democrático.

Encerrar a esquadra só pode ser uma solução temporária.

Os cidadãos e as cidadãs precisam de se sentir seguros, confiando numa PSP bem dotada em

recursos humanos, equipada e eficaz..

Assim, os Deputados do PSD eleitos pela Região Autónoma dos Açores, ao abrigo das

disposições aplicáveis da Constituição e do Regimento formulam ao Governo, através do

Ministro da Administração Interna, as seguintes perguntas:

a) Considera o Governo suficiente o quadro da PSP em vigor na Região Autónoma dos Açores?

b) Que juízo faz o Governo sobre as instalações da PSP nas várias ilhas dos Açores?

c) Tem o Governo notícia de outros casos de assalto a esquadras da PSP, por falta de pessoal

que assegure o seu funcionamento continuado?



d) Vai o Governo determinar a reestruturação da esquadra da PSP de Rabo de Peixe, a fim de

evitar a repetição de situação tão insólita?

e) Que projectos tem o Governo quanto à adaptação dos recursos humanos da PSP à dispersão

arquipelágica dos Açores e ao modo de assegurar uma presença policial efectiva, que

tranquilize as populações?

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 17 de Abril de 2015

Deputado(a)s

MOTA AMARAL(PSD)

JOAQUIM PONTE(PSD)

LÍDIA BULCÃO(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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