MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
COMANDO DISTRITAL DE POLÍCIA DE SANTARÉM
NÚCLEO DE IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICA

Nota de Imprensa
022.PSP.SM.12
Ocorrências
Detenções
Na cidade de Santarém
Na última noite, foi realizada uma operação de alguma envergadura,
destinada a zelar pela segurança das comunicações e dos seus utentes.
Na operação foram detidos 6 (SEIS) homens, de diferentes idades, pelos motivos
que se identificam:
3 (TRÊS) por falta de habilitação legal para o exercício da condução.
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1 (UM) por conduzir com taxa de álcool no sangue de superior a1,20 gramas por
litro no sangue.
1 (UM) por posse de arma ilegal.
1 (UM) por desobediência a ordem legítima de agente de autoridade.
Os detidos vão ser presentes a julgamento e processo sumário no tribunal de
Santarém.
Foram aprendidos 10 veículos, por alteração de caraterísticas e outros motivos.
Foram identificadas e elaborados 17 autos de notícia por contraordenação por
infrações diversas, desde valores de taxa d alcoolémia superiores a 0,5 gramas
por litro no sangue, a falta de seguro válido, excesso de velocidade, alteração
de caraterísticas, entre outras.
Na cidade do Cartaxo
Foi detido um cidadão, do sexo masculino, de 20 anos de idade, por situação
ilegal no país.
Vai ser presente a tribunal para decisão sobre a sua situação.
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O Comando Distrital de Polícia Santarém da Polícia de Segurança Pública,
continuará atento e proactivo no sentido de diminuir as infrações verificadas na
circulação rodoviária, para que todos os que utilizam as estradas do distrito se
sintam mais protegidos e mais seguros. Este é o nosso compromisso.

Santarém, 31 de março de 2012
O Chefe do NIRP
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