
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 

A Lei n.º 86/2017, de 18 de agosto determina o apoio extraordinário à habitação a todas as

famílias afetadas pelos incêndios de agosto de 2016 na Região Autónoma da Madeira, no

âmbito do Programa PROHABITA, cuja gestão é da responsabilidade do Instituto de Habitação

e Reabilitação Urbana.

O n.º 2, do artigo 2.º da Lei n.º 86/2017, de 18 de agosto prevê o levantamento dos agregados

familiares abrangidos e a sua identificação num relatório aprovado pela IHM — Investimentos

Habitacionais da Madeira, EPERAM, (IHM, EPERAM) e pelo Instituto da Habitação e da

Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU, I. P.), para efeitos da concessão dos apoios financeiros.

Assim, ao abrigo da alínea e) do artigo 156º da Constituição e nos termos do artigo 229º do

Regimento da Assembleia da República, vimos requerer ao Ministério das Infraestruturas e da

Habitação que nos seja facultada cópia uma cópia do relatório aprovado pela IHM, EPERAM e

IHRU, I. P.

Palácio de São Bento, 21 de março de 2019

Deputado(a)s

PAULA SANTOS(PCP)

ANTÓNIO FILIPE(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: X
	txtNrRequerimento[0]: 77
	txtLegRequerimento[0]: XIII
	txtSessaoRequerimento[0]: 4
	txtTipoRequerimento[0]: - AC

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: 
	txtNrPergunta[0]: 
	txtLegPergunta[0]: 
	txtSessaoPergunta[0]: 

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2019-03-21
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Apoio à Região Autónoma da Madeira na sequência dos incêndios de agosto de 2016
	txtDestinatario[0]: Min. das Infraestruturas e da Habitação

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2019-03-21T14:19:46+0000
	Paula Santos (Assinatura Qualificada)


		2019-03-21T15:22:15+0000
	António Carlos Monteiro (Assinatura Qualificada)


		2019-03-21T16:44:33+0000
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2019-03-21T14:20:02+0000
	Unknown signer a1c2dcac7d045384adb57e861beff498d295bb0d


		2019-03-21T15:22:29+0000
	Unknown signer 88e28a13888ba0d91c82fb2f28058d9ed38d03cd


		2019-03-21T16:44:37+0000
	Unknown signer e149f4d91b1036d87b924ffe38ef3c68c92db85f




