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     Exº Senhor, 
     Presidente da Assembleia 
     Legislativa Regional dos Açores 
     Horta. 
 

 
Assunto:  Inspecções Obrigatórias de Veículos na Ilha de S. Jorge 
 
       Governo Regional em total desorganização organizada. 
 
 
Em Abril do corrente ano requeri informações ao Governo Regional, mais 
concretamente à Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos, sobre a 
periocidade das inspecções de veículos feitas nesta Ilha. 

 
Nessa data referi que havia uma grande discriminação e, relação a outras 
Ilhas, onde as inspecções eram feitas durante todo o ano, e na Ilha de São 
Jorge apenas por um período. 

 
Depois desta reivindicação as inspecções passaram a ter dois períodos/ano. 

 
No entanto e em resposta a requerimento meu, o Governo informou em 30 de 
Maio de 2003, que estava em preparação uma proposta de adaptação à 
Região do decreto-lei nº 554/99, de 16 de Dezembro, o que desde então e até 
hoje nunca mais aconteceu, demonstrando assim a inércia deste Governo. 

 
Nesta data o Centro de Inspecções não está a funcionar na Ilha de S.Jorge. 

 
Acontece que alguns automobilistas tem de fazer reinspecções, os vendedores 
que tem carros em stand para venda  querem reinspeccionar os veículos mas 
não tem meios para o fazer, uma vez que o Centro de Inspecções está 
fechado. 

 
Penso que chegou ao momento de a Ilha de São Jorge passar ter um Centro 
de Inspecções permanente  e a funcionar a tempo inteiro. 

 
Existem vários empresários interessados em estabelecer um Centro nesta Ilha. 

 
Parece no entanto haver uma má vontade política para que isso aconteça? 
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Lamentavelmente  alguns políticos da nossa praça que sempre andaram 
distraídos sobre este assunto e outros vem agora chamar a si os louros 
de uma situação que no passado recente estiveram mudos e calados , e 
no presente fazem desinformação e ao contrário do que afirmam a 
situação continua por  se resolver. 
 
 
Assim ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, requeiro a V.Ex.ª que 
seja solicitada informação ao Governo Regional, através da Secretaria 
Regional da Habitação e Equipamentos, sobre o seguinte: 

 
Pretende ou não a SRHE alterar a referida legislação para poder permitir uma 
maior justiça e equidade às populações desta Ilha? 

 
Em caso afirmativo para quando prevê essas alterações? 

 
Pretende ou não envidar esforços no sentido de se deslocarem de imediato 
os técnicos da Inspecção à Ilha de São Jorge? 
 
Velas de São Jorge,  29 de Outubro de 2003. 
 
 
       O Deputado Regional 
 
        
 
        Mark Marques 


	Presidente da Assembleia

