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PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Partido Social Democrata, por diversas vezes, tem vindo a alertar para o mau estado e para a

falta de condições materiais da maior parte das esquadras da Polícia de Segurança Pública na

Região Autónoma da Madeira.

Estas denúncias têm sido feitas diretamente à Sra. Ministra da Administração Interna, em

audições regimentais e através da forma escrita por perguntas regimentais, através da deputada

Sara Madruga da Costa, eleita pelo círculo eleitoral da Região Autónoma da Madeira.

No dia 12 de fevereiro de 2016, o Partido Social Democrata chamou a atenção para a falta de

condições materiais das esquadras da PSP do Porto Santo, Santa Cruz, Machico, Calheta e

Ponta do Sol, na Região Autónoma da Madeira.

Um dos casos mais preocupantes da ilha da Madeira, diz respeito à esquadra da PSP na Ponta

do Sol, que de acordo com a resposta da MAI à pergunta regimental do PSD “é considerado

pela PSP, em mau estado de conservação”, (…) encontrando-se em estudo alternativas “(….) a

ocupação de casas de função de magistrados ou a construção de raiz de um edifício novo” (…)

O problema é que até à data, parecem não existir conclusões desses estudos por parte do

Ministério da Administração Interna.

Por outro lado, o Presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, já manifestou publicamente

vontade da autarquia em colaborar, tendo sugerido inclusivamente locais alternativos para a

instalação daquela esquadra da PSP.

A última sugestão terá sido dada pelo Presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol no ano

passado quando a Secretária Adjunta da Administração Interna teve a possibilidade de fazer

uma visita à antiga casa dos magistrados.

A referida casa fica no entender do Presidente da Câmara da Ponta do Sol, “ num sítio



acessível, zona central, um prédio com boas condições, que apenas carece de uma ligeira

intervenção.”

Infelizmente, no dia 02 de maio de 2017, ocorreu um deslizamento no talude / encosta de

grandes proporções, a cerca de cinquenta metros da esquadra da PSP da Ponta do Sol.

No referido dia, por coincidência o Secretário de Estado da Administração Interna estava numa

deslocação oficial à Região Autónoma da Madeira, julgamos que apenas por mera dificuldade

de agenda, o Sr. Secretário de Estado não se inteirou da “situação in loco”.

Ora, o referido deslizamento, veio no entender do Partido Social Democrata, acentuar a

urgência da deslocação da instalação da esquadra da PSP da Ponta do Sol para outro local.

Assim e nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, os deputados do PSD, abaixo

assinados, apresentam à Sra. Ministra da Administração Interna, as seguintes perguntas:

Qual o ponto de situação do estudo que está a ser “alegadamente” levado a cabo sobre este

assunto?

Quando serão conhecidas as suas conclusões?

Já houve diligências junto do Ministério da Justiça para uma eventual cedência da casa de

função dos magistrados ao MAI?

Qual o espaço temporal previsto para a resolução desta situação?

Palácio de São Bento, sexta-feira, 5 de Maio de 2017

Deputado(a)s

SARA MADRUGA DA COSTA(PSD)

CARLOS ABREU AMORIM(PSD)

CARLOS PEIXOTO(PSD)

ANDREIA NETO(PSD)

RUBINA BERARDO(PSD)

PAULO NEVES(PSD)

ÁLVARO BATISTA(PSD)

JOSÉ SILVANO(PSD)

BERTA CABRAL(PSD)

ANTÓNIO COSTA SILVA(PSD)



Deputado(a)s

ANTÓNIO VENTURA(PSD)

MARGARIDA MANO(PSD)

FÁTIMA RAMOS(PSD)

Existem anexos ao documento.
____________________________________________________________________________________________________________________________
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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Ex. mo  Sr.º Presidente da Assembleia da República 


As condições materiais de algumas das esquadras da PSP na Região Autónoma da Madeira,


são preocupantes.


Refira-se que as esquadras da PSP de Santa Cruz, Machico, Ponta do Sol, Calheta e Porto


Santo, não reúnem as condições suficientes para um correto funcionamento.


Por outro lado, os agentes não têm nas referidas esquadras, as instalações necessárias para


realizarem com dignidade o seu trabalho e os cidadãos também não têm as melhores condições


para serem atendidos.


A situação mais preocupante, quer pelas deficientes instalações, quer pelo facto de servirem a


população de uma ilha, é a situação da esquadra da PSP no Porto Santo.


As instalações da PSP na ilha do Porto Santo, não têm condições dignas para o desempenho


das funções, nomeadamente, não possuem janelas e arejamento, o espaço é bastante exíguo e


não possuem sequer um quarto de detenção que proporcione as condições mínimas de higiene


aos detidos.


Esta última situação assume especial gravidade, uma vez que os detidos nesta ilha têm de


aguardar o desenrolar do processo em condições precárias de higiene.


É urgente, um investimento nas referidas esquadras da PSP na Região Autónoma da Madeira,


com vista à melhoria das condições materiais das mesmas.


É urgente, a construção de uma nova esquadra da PSP na ilha do Porto Santo, assim como


uma nova esquadra da PSP num edifício de raiz, para servir as populações das freguesias do


Caniço, Camacha e Santa Cruz.


Assim e nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, os deputados do PSD, abaixo







assinados, apresentam à Sra. Ministra da Administração Interna, as seguintes perguntas.


Que esforços desenvolveu, ou está a desenvolver o Governo, para resolver o problema da falta


de condições materiais das esquadras da PSP do Porto Santo, Santa Cruz, Machico, Calheta e


Ponta do Sol, na Região Autónoma da Madeira.


Qual o espaço temporal previsto para a resolução desses problemas?


Palácio de São Bento, quinta-feira, 11 de Fevereiro de 2016


Deputado(a)s


SARA MADRUGA DA COSTA(PSD)


RUBINA BERARDO(PSD)


PAULO NEVES(PSD)


CARLOS ABREU AMORIM(PSD)


CARLOS PEIXOTO(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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