
De: Gabinete da Presidencia
Para: Perguntas / Requerimentos
Cc: Carlos Santos; Cristina Campos
Assunto: RE: Envio de Requerimento à Câmara Municipal de Grândola
Data: terça-feira, 9 de Junho de 2015 18:19:34

Exmos. Senhores
Deputados do PSD,
 
Na sequência do requerimento apresentado por V. Exas., cumpre-nos informar o seguinte,
relativamente às questões colocadas:
 

1.       O Município de Grândola elaborou o levantamento das instalações que possivelmente
contêm amianto na sua composição, devido ao ano da sua aplicação. Os materiais
encontrados são essencialmente fibrocimento em coberturas. Em termos do estado do
fibrocimento e de acordo com as indicações do Instituto Ricardo Jorge na sua
publicação “Informação sobre o risco da exposição a fibras de amianto em suspensão
no ar, provenientes de placas de fibrocimento aplicadas na construção de edifícios”, e
tendo em conta as observações realizadas no local, considera-se que o seu estado de
conservação é razoável, sendo desta forma necessário manter uma vigilância do
material, de forma a mantê-lo em boas condições.
 

2.       Não é possível especificar.
 

3.       Os estabelecimentos escolares que se encontram nas condições acima referidas são:
 
a)      Creche e Jardim de Infância de Grândola – cobertura dos espaços comuns;
b)      Escola Básica nº 1 do Lousal – anexos no pátio descoberto;

 
4.       Não. No entanto no edifício do economato vão executar-se obras de melhoramento,

onde está contemplado a substituição de toda a cobertura constituída por
fibrocimento.

 
NOTA: Não foi possível verificar as condutas de água e esgotos, pois estas encontram-se
cobertas. No entanto, nos edifícios mais antigos existe a possibilidade de existirem materiais
com amianto na sua composição.
 
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
 
Cumprimentos,
 
CLÁUDIA DO VALE  // GABINETE DA PRESIDÊNCIA
gab.presidente@cm-grandola.pt  // Telf. 269 450 027 Ext. 4127 
Rua José Pereira Barradas  //  7570-281 Grândola  //  www.cm-grandola.pt
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De: Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt
[mailto:Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt] 
Enviada: quinta-feira, 14 de Maio de 2015 10:21
Para: gab.presidente@cm-grandola.pt
Assunto: Envio de Requerimento à câmara municipal de grândola
 
Para os devidos efeitos, tenho a honra de remeter a V. Exa o Requerimento apresentada/o
por vários Senhores Deputados, registado com o n.º 64/XII/4AL.
Tendo em conta o Regimento da Assembleia da República, o prazo para resposta aos
requerimentos é de 30 dias.

Divisão de Apoio ao Plenário


