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Assunto: Mudança de instalações da Esquadra da PSP de Santa Maria da Feira 

 
Destinatário: Ministério da Administração Interna 

 
 
Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República 

O Bloco de Esquerda tomou conhecimento da intenção de mudança de instalações da 

Esquadra da PSP de Santa Maria da Feira. Aliás, segundo a imprensa local, a própria 

Câmara Municipal ter-se-ia empenhado neste processo, com a intenção do novo destino ser 

um espaço na Escola Fernando Pessoa, que em breve vai ficar vazio. 

No entanto, segundo informações apuradas pelo Bloco de Esquerda, teve uma 

alteração de fundo, estando agora a ser preparada a mudança para um espaço pertencente a 

um privado na zona industrial do Roligo, em Espargo. Curiosamente, para o mesmo local 

onde esteve situada num passado recente a empresa municipal Feira Viva. De acordo com 

essas informações, o Ministério da Administração Interna já terá chegado a acordo com o 

proprietário do espaço, faltando, apenas, a formalização do contrato para a cedência do 

espaço por 15 anos. 

O Bloco de Esquerda estranha esta informação que, a ser verdadeira, carece de 

justificação. Como se perceberá que se recorra aos privados quando quer o estado, quer a 

autarquia têm edifícios desocupados no concelho de Santa Maria da Feira? Como se 

explicará esta escolha que sairá mais cara para as contas públicas? 

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais 

aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, 

através do Ministério da Saúde, as seguintes perguntas: 

1. Confirma o Governo a intenção de mudar as instalações da Esquadra da PSP de Santa 

Maria da Feira para um espaço privado situado na zona industrial do Roligo? 

2. Se sim, qual a explicação para recorrer ao arrendamento de um espaço privado quando 
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existem espaços públicos disponíveis, tanto da autarquia, como do estado central? Este 

processo decorreu após a realização de um concurso público para o arrendamento de 

um espaço privado? 

 

Palácio de São Bento, 4 de Dezembro de 2013. 

 

O deputado 

        Pedro Filipe Soares 

 


