
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Recebemos várias denúncias de cidadãos do município de Arruda dos Vinhos que alegam mau

funcionamento da ETAR alegando que se encontram a ocorrer descargas ilegais por parte de

indústrias da região, verificando-se que as mesmas não efectuam o pré-tratamento exigido pela

legislação em vigor. (Anexo Fotografia)

Ainda alegam que várias queixas foram feitas à Câmara Municipal de Arruda de Vinhos, mas

que não se verificou nenhuma melhoria.

Atendendo ao supra exposto, ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição

da República Portuguesa e da alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da

República, vem o signatário, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos

que antecedem, solicitar as seguintes informações ao Ministério do Ambiente:

1 – Encontra-se a referida ETAR a trabalhar dentro das condições definidas pela licença?

2 – Tem o ministério conhecimento das descargas ilegais referidas pelo cidadão, visíveis na

fotografia em anexo?

3 – Caso não tenha conhecimento, que acções pretende tomar para evitar novas descargas

ilegais?

4 – Tem conhecimento de que empresas industriais da zona de Arruda dos Vinhos não se

encontram a efectuar o pré-tratamento exigido pela legislação em vigor?

5- Caso não tenha conhecimento, pretende verificar esta situação?

Palácio de São Bento, 23 de janeiro de 2019

Deputado(a)s

ANDRÉ SILVA(PAN)

Existem anexos ao documento.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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