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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

No âmbito da Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais foi ouvido

recentemente, em audição parlamentar, o Senhor Diretor-Geral de Reinserção e Serviços

Prisionais sobre as áreas temáticas da sua competência, designadamente, direitos e deveres

dos reclusos, medidas de segurança de internamento, penas alternativas à privação de

liberdade, planos de intervenção nos estabelecimentos prisionais, bem como, os programas de

reinserção que estão atualmente a ser desenvolvidos.

Ficaram, contudo, questões importantes por esclarecer, pelo que o Grupo Parlamentar do PSD

entende ser oportuno requerer elementos específicos adicionais sobre as matérias que foram

abordadas.

Face ao exposto, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

deputados abaixo assinados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata vêm solicitar a

V. Exa o envio dos seguintes documentos:

1) Plano de intervenção nos Estabelecimentos Prisionais, no seguimento das recomendações

efetuadas pela Provedoria de Justiça na sequência do caso Petrescu;

2) Programas e Planos de Reinserção Social em vigor;

3) Ponto de situação, abrangência e a avaliação do Programa “Agressores Sexuais”.

Palácio de São Bento, 12 de maio de 2021

Deputado(a)s

CARLOS PEIXOTO(PSD)

MÓNICA QUINTELA(PSD)

MÁRCIA PASSOS(PSD)



Deputado(a)s

SARA MADRUGA DA COSTA(PSD)

LUÍS MARQUES GUEDES(PSD)

ANDRÉ COELHO LIMA(PSD)

FERNANDO NEGRÃO(PSD)

LINA LOPES(PSD)

JOSÉ CANCELA MOURA(PSD)

EMÍLIA CERQUEIRA(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, 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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