MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO
N.º 62/2016
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 28 de Setembro de 2016
SAUDAÇÃO
Nova esquadra da Polícia de Segurança Pública
A construção da nova esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) no centro do Barreiro, vai
finalmente ser uma realidade.
Após a assinatura do Acordo de Cooperação e do Contrato de Comodato entre o Município do
Barreiro e a PSP em 31 de Julho 2015, documentos que formalizaram a cedência das
instalações por parte da Autarquia pelo prazo de cinquenta anos e a título gratuito, a
confirmação tão esperada foi dado no início do mês de Setembro pela Secretária de Estado
Adjunta e da Administração Interna.
O novo equipamento irá ter um total de 778 metros quadrados e obedecerá às mais recentes
exigências para instalações de uma força de segurança estando preparada para acolher um
eventual aumento de efetivos, possibilitando um melhor atendimento ao público, não
esquecendo as pessoas portadoras de mobilidade reduzida.
Esperando-se a sua conclusão e funcionamento no mais breve intervalo de tempo possível,
tendo em conta procedimentos como o contrato inter administrativo e o concurso que são
necessários ainda, a cidade verá assim reforçada a segurança de toda a sua população, em
particular a população do Barreiro “Velho”, uma das mais problemáticas zonas da cidade,
aliando a esta mais-valia também a oportunidade de ver reabilitado um dos seus mais
emblemáticos edifícios.
A Assembleia Municipal do Barreiro, reunida em sessão ordinária de 28 de Setembro de 2016,
saúda assim o bom entendimento e espírito de colaboração entre o Governo e o Município do
Barreiro e todos os esforços envidados para a concretização desta obra em prol das grandes
prioridades de melhoria da cidade e da segurança dos seus habitantes.

Aprovado por unanimidade
Barreiro, 28 de Setembro de 2016.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
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