
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. mo  Sr.º Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

O mau tempo que se fez sentir durante os dias 13 de fevereiro e seguintes provocou danos

relevantes;

O distrito de Aveiro foi um dos mais afetados, com várias ocorrências que deram origem a danos

considerados graves e muito graves;

Em praticamente todos os concelhos do distrito de Aveiro há relatos de ocorrências várias

causadas pela chuva intensa que se fez sentir e que, nomeadamente, levaram ao corte de

dezenas de vias municipais, inundações em estabelecimentos comerciais, terrenos agrícolas e

habitações, e com danos nas várias zonas ribeirinhas de norte a sul do distrito.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer a esta Câmara

Municipal, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

resposta à seguinte pergunta:

1 – Tem a Câmara Municipal de Ílhavo feito o levantamento e balanço dos danos causados pelo

mau tempo dos dias 13 de fevereiro e seguintes? Se sim, quais são?

2 – Foi solicitada a intervenção ou apoio do Governo. Se sim, em que área?



3 – Foi acionado o Plano de Emergência Municipal?

Palácio de São Bento, segunda-feira, 22 de Fevereiro de 2016

Deputado(a)s

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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