
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

Tomou-se conhecimento, por diferentes mensagens de cidadãos dirigidas aos Deputados do

PS, da existência de um bloqueio na emissão de certidões de registo criminal nos balcões da

rede de «Espaços do Cidadão».

Esta situação, para além de provocar um prejuízo importante na vida de centenas de pessoas,

mina lamentavelmente a confiança neste serviço de proximidade e revela, uma vez mais,

fragilidades nos sistemas informáticos da Justiça, como já aconteceu com o CITIUS e com o

SIRIC.

Importa por isso questionar as entidades competentes sobre as causas deste bloqueio,

exortando à rápida resolução do mesmo.

Neste sentido, nos termos regimentais e legais aplicáveis, os Deputados do Partido Socialista,

abaixo-assinados, requerem a V. Exa. que a Senhora Ministra da Justiça seja inquirida

relativamente às seguintes questões:

1. - Confirma a Senhora Ministra da Justiça que se trata de um bloqueio generalizado na

emissão de certidões de registo criminal nos ora designados «Espaços do Cidadão»?

2 - Em caso afirmativo, quais os motivos para que esse bloqueio se verifique lesando

centenas de pessoas que recorrem a este serviço de proximidade?

3 - Quais as diligências tomadas pelo Ministério da Justiça para debelar definitivamente o

problema e qual prazo para a sua resolução?



Palácio de São Bento,  quinta-feira, 26 de Março de 2015

Deputado(a)s

LUÍS PITA AMEIXA(PS)

JORGE LACÃO(PS)

JOSÉ MAGALHÃES(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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