
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 

Considerando que:

Moradores junto ao estabelecimento denominado a “Nau” sito na Estrada Marquês de Pombal nº

64, na freguesia de Rio de Mouro, queixam-se do ruído provindo do mesmo estabelecimento

nomeadamente no horário nocturno.

Depois de várias queixas efectuadas por moradores junto da Câmara Municipal de Sintra, as

mesmas não sortiram, até ao momento, qualquer efeito que minimizasse o ruído, antes pelo

contrário.

A continuidade desse ruído coloca em causa o direito elementar dos cidadãos ao seu descanso

e bem-estar.

Assim:

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

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

República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O Deputado do CDS-PP, abaixo-assinado, vêm por este meio requerer à Câmara Municipal de

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

respostas às seguintes perguntas:

1 – Tem a Câmara Municipal de Sintra conhecimento da situação em apreço?

2 – Recebeu a Câmara Municipal de Sintra alguma queixa por parte dos moradores junto



ao estabelecimento em questão?

3 – Como e quando, pretende a Câmara Municipal resolver o problema?

Palácio de São Bento, quinta-feira, 6 de Julho de 2017

Deputado(a)s

JOÃO REBELO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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