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Assunto: Ataque ao Quartel de Bombeiros de Borba

Destinatário: Ministro da Admnistração Interna

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
1 – Notícias deste fim de semana deram conta de que dois elementos da corporação dos
Bombeiros Voluntários de Borba ficaram feridos, após serem agredidos durante uma invasão do
quartel daquela corporação por cerca de 20 indivíduos do mesmo clã familiar, de etnia cigana;
2 – Os factos terão ocorrido na madrugada de 2 para 3 de novembro, entre as 00h30 e 03h00, a
pretexto de uma assistência médica a um indivíduo do grupo, e aparentemente não têm
qualquer espécie de justificação, representando assim mais um exemplo do cada vez maior
desrespeito pelas entidades e corporação que prestam serviços de socorro público,
particularmente visível no que respeita às forças de segurança;
3 – Apesar de a GNR ter sido chamada logo que os acontecimentos se desencadearam, apenas
três indivíduos terão sido identificados e presentes a tribunal, de onde saíram em liberdade;
Tendo presente que:
Nos termos do disposto no artº. 156º, alínea d) da Constituição, é direito dos Deputados «fazer
perguntas ao Governo sobre quaisquer actos deste ou da Administração Pública e obter
resposta em prazo razoável»;
Nos termos do artº. 155º, nº. 3 da Constituição e do artº. 12º, nº. 3 do Estatuto dos Deputados,
«todas as entidades públicas estão sujeitas ao dever geral de cooperação com os Deputados no
exercício das suas funções ou por causa delas»;
Nos termos do disposto no artº. 229º, nº. 1 do Regimento da Assembleia da República, as
perguntas apresentadas pelos Deputados são tramitadas por intermédio do Presidente da
Assembleia da República com destino à entidade requerida, tendo esta o dever de responder
conforme o disposto no nº. 3 do mesmo preceito;
Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados vêm por este meio requerer ao Senhor Ministro da
Administração Interna, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que
antecedem, se digne responder às perguntas seguintes:
1 – Que conhecimento tem V. Exa. desta situação?
2 – Esta situação é um caso isolado, ou é recorrente?
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3 – Que medidas específicas, se algumas, pretende tomar para dissuadir a prática deste tipo de
situação?
4 – Que forças policiais foram deslocadas para o local, e quanto tempo levaram a chegar?
5 – Quantos são os efetivos policiais que garantem a segurança da vila de Borba, e onde estão
sedeados?

Palácio de São Bento, 5 de novembro de 2019
Deputado(a)s
TELMO CORREIA(CDS-PP)
CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)
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