
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

É do conhecimento geral que, no dia 18 de junho p.p., na A6, ocorreu um atropelamento com a

viatura oficial em que seguia o Sr. Ministro da Administração Interna, do qual resultou a morte de

um trabalhador da empresa Arquijardim, que presta serviço à concessionária da exploração da

referida autoestrada, a Brisa;

Apesar de o Sr. Ministro se ter apressado a oferecer a sua versão dos acontecimentos em

comunicado oficial no Portal do Governo – sem possibilidade de contraditório ou perguntas,

portanto –, na qual afirmou que as obras não estavam assinaladas, essa versão acabou de ser

desmentida hoje pela própria Brisa.

É também sabido que a Procuradoria-Geral da República determinou oficiosamente a abertura

de um inquérito aos factos, de forma a apurar a eventual existência de responsabilidade

criminal.

Acresce que, sendo as viaturas ao serviço do Estado autosseguradas, incumbe ao Estado

determinar a instauração de inquérito interno às circunstâncias do acidente, a fim de apurar a

existência de prejuízos e os titulares do direito a indemnização, bem como contactar os

familiares da vítima mortal, único sustento da viúva e das filhas, no sentido de apurar as suas

necessidades imediatas e encaminhá-las para as respostas oficiais aplicáveis.

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 – Mantém V. Exa. que as obras existentes no local do acidente não estavam assinaladas?

2 – A viatura seguia dentro do limite de velocidade aplicável àquele troço da A6?

3 – A viatura interveniente no acidente é propriedade do Ministério da Administração Interna? Na

positiva, foi contactado algum responsável do Ministério da Administração Interna,

nomeadamente V. Exa., para algum termo do processo de inquérito?

4 – Foi aberto processo de inquérito interno às circunstâncias do acidente, a fim de determinar a

existência de prejuízos e os titulares do direito a indemnização?

5 – Já alguém contactou a viúva e as filhas da vítima, a fim de perceber quais as suas

necessidades imediatas e encaminhá-las para os serviços adequados do Estado, enquanto não

houver resultados do inquérito interno?

Palácio de São Bento, 30 de junho de 2021

Deputado(a)s

TELMO CORREIA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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