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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.















REQUERIMENTO





Destinatário: Primeiro-Ministro 



Assunto: requerer cópia de diversos elementos relativos à inventariação e quantificação dos danos e prejuízos causados pelo furacão Lorenzo 



Ex.mo Senhor Presidente da Assembleia da República

Considerando que diversas notícias, veiculadas nos órgãos de comunicação social da Região Autónoma dos Açores, nos últimos dias, dão conta da aparente diminuição dos apoios a conceder pelo Governo da República para cobertura dos danos e prejuízos causados pelo furacão Lorenzo, que fustigou os Açores entre a noite do dia 1 de outubro e a tarde do dia 2 de outubro de 2019;

Atendendo a que o Despacho n.º 8877/2021 do Gabinete do Primeiro-Ministro, publicado na 2ª série do Diário da República de 8 de setembro de 2021, diz que as determinações que dele constam são feitas “sob proposta do Governo Regional”.

De forma mais precisa, é este o teor do introito do referido Despacho do Primeiro-Ministro: Assim, ao abrigo da alínea g) do artigo 199.º da Constituição e no uso dos poderes que me foram concedidos pelos n.ºs 4 e 5 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 180/2019, de 8 de novembro, sob proposta do Governo Regional dos Açores, determino o seguinte:”;

Considerando, ainda, que importa esclarecer as dúvidas que se suscitam quanto à diminuição, ou não, pelo Governo da República, dos apoios a conceder à Região Autónoma dos Açores;

Nos termos das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os deputados abaixo assinados vêm requerer, por intermédio de V.Exa.:

1 - Com que fundamento, informação ou parecer decidiu o Governo o limite global de 198 milhões de euros dos apoios a atribuir à Região Autónoma dos Açores para fazer face às obras de recuperação dos estragos provocados pelo Furacão Lorenzo?

2 - Que lhes seja facultada, com a maior urgência possível, cópia da proposta referida no Despacho n.º 8877/2021 do Gabinete do Primeiro-Ministro, publicado na 2ª série do Diário da República de 8 de setembro de 2021, que determinou o teor do referido Despacho, bem como de qualquer outro documento, memorando, ofício ou informação emanado do Governo Regional dos Açores e enviado ao Governo da República relativo a esta questão



Palácio de S. Bento, 16 de setembro de 2021



As deputadas e o deputado

Isabel Almeida Rodrigues

Lara Martinho

João Azevedo Castro
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