Assembleia Municipal de Viseu

“Moção
Pela requalificação do Estabelecimento Prisional de Viseu e pelo fim da sua sobrelotação
O Estabelecimento Prisional de Viseu, integra os EP do Distrito Judicial de Coimbra,
encontrando-se classificado pela Direção Geral da Reinserção dos Sistemas Prisionais (DGRSP)
como um EP de alta segurança onde cumprem pena reclusos condenados e preventivos da
região de Viseu.
A lotação inicial previa 54 reclusos. No entanto, a sua população atual ultrapassa largamente
esse limite e distribui-se da seguinte forma: no EP do Campo cumprem pena 23 reclusos,
enquanto na cadeia da cidade estão detidos 62 reclusos, quando a sua capacidade é de apenas
37.
Estes números fazem com que Viseu tenha, no plano nacional, uma das cinco cadeias regionais
mais sobrelotadas do país a par de Aveiro e Setúbal.
A sobrelotação do EP de Viseu constitui um grave problema de segurança que há muito vem
reclamando uma resposta por parte da tutela.
A Direção Geral da Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) reconhece que cadeias cheias
trazem mais tensão e conflito, geradores de problemas de segurança.
Para 2017, o governo prevê realizar obras em 14 prisões, financiadas pelo Fundo para a
Modernização da Justiça, entre as quais se encontra a requalificação da Cadeia de S. José, na
freguesia do Campo.
Atendendo aos considerandos enunciados, o Grupo Municipal do CDS-PP propõe que a
Assembleia Municipal de Viseu, reunida a 19/12/2016, delibere:
Assegurar que as obras de remodelação do EPE do Campo se iniciem com a maior brevidade
possível de modo a solucionar os problemas de sobrelotação do EP Viseu;
Após a conclusão das obras de remodelação, se proceda ao encerramento do Estabelecimento
Prisional regional da cidade, também conhecido como antiga cadeia da comarca;
Do teor da presente Moção dar conhecimento ao Ministério da Justiça, Presidência da
República, Presidência da Assembleia da República, Grupos Parlamentares, Direção Geral da
Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), Estabelecimento Prisional de Viseu, CIMVDL e
Município de Viseu.”

