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Assunto: Fundo Revita - atribuição de verbas

Destinatário: Min. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
Dos grandes incêndios que afetaram os concelhos de Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos
e Pedrógão Grande em junho de 2017, resultaram irreparáveis perdas de vidas humanas, bem
como enormes prejuízos materiais.
Numa verdadeira onde de solidariedade, inúmeros cidadãos, nacionais e estrangeiros, bem
como várias entidades nacionais e internacionais, contribuíram com donativos financeiros
destinados ao apoio às populações afetadas.
O Governo decidiu então criar o REVITA, um fundo de âmbito social, com o objetivo de gerir os
donativos entregues, em coordenação com os municípios de Castanheira de Pêra, Figueiró dos
Vinhos e Pedrógão Grande.
O Fundo pretendeu “contribuir para uma maior eficiência na gestão dos recursos, na sua
afetação aos que deles necessitam, promovendo um reforço da celeridade em todo o processo
de revitalização das áreas afetadas”, agregando “a recolha de donativos em dinheiro, em
espécie de bens móveis ou em serviços, com vista à sua aplicação integral na revitalização das
áreas afetadas pelo incêndio, prioritariamente na reconstrução ou reabilitação de habitações e
seu apetrechamento.”

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;
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Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao senhor Ministro do
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e
fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:
1.Qual o montante total recebido no Fundo Revita?
2. Qual o montante deste fundo cativo para as obras de reabilitação ainda a decorrer?
3. Qual o montante ainda disponível?

Palácio de São Bento, 28 de junho de 2018
Deputado(a)s
ASSUNÇÃO CRISTAS(CDS-PP)
NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)
TELMO CORREIA(CDS-PP)
VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)
PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)
ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)
ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)
HELDER AMARAL(CDS-PP)
JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)
JOÃO REBELO(CDS-PP)
PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)
ANA RITA BESSA(CDS-PP)
ÁLVARO CASTELLO-BRANCO(CDS-PP)
FILIPE ANACORETA CORREIA(CDS-PP)
CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)
ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)
JOÃO GONÇALVES PEREIRA(CDS-PP)
TERESA CAEIRO(CDS-PP)
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