
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 

Em declarações proferidas, recentemente, pelo arquiteto Vitor Reis, ex-diretor do Instituto de

Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), aos órgãos de comunicação social, este afirmou ter

entregue ao Governo e à CCDR um relatório que elaborou sobre alegadas ilegalidades na

reconstrução de habitações que arderam nos incêndios de junho de 2017.

Importa, ainda, comparar essa informação com o relatório feito pelo (IHRU) logo após o incêndio

e o levantamento que posteriormente fez das habitações danificadas pelo incêndio, bem assim,

como a listagem de casas a reconstruir pelo fundo Revita.

Assim, ao abrigo das disposições legais e regimentais, os deputados abaixo-assinados, vêm,

através de V. Exª, solicitar ao Ex.mo Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação os seguintes

documentos:

Relatório entregue pelo arquiteto Vitor Reis, ex-diretor do IHRU, ao Governo e à CCDR .1.

Relatório do IHRU realizado logo após o incêndio de Junho de 2017.2.

Levantamento feito pelo IHRU das habitações permanentes que arderam nos fogos de Junho

em Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos.

3.

Palácio de São Bento, 6 de maio de 2019

Deputado(a)s

ODETE JOÃO(PS)

JOÃO AZEVEDO CASTRO(PS)

JOSÉ RUI CRUZ(PS)

FRANCISCO ROCHA(PS)

SANTINHO PACHECO(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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