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Florinda Veiga

De: MARIA DE LURDES CARVALHO B. MARQUES DOS SANTOS 
<lurdes.santos@parvalorem.pt>

Enviado: sexta-feira, 22 de Abril de 2016 10:07
Para: Perguntas / Requerimentos
Assunto: Envio de Requerimento ao Presidente da PARPARTICIPADAS, S.A.
Anexos: rq77-xiii-1ei.pdf

 
 
Exmos. Senhores, 
 
Tendo sido recebido nesta empresa (Parparticipadas SGPS SA) o requerimento em anexo, vimos pela  
presente solicitar que o mesmo seja remetido ao Ministério das Finanças, entidade tutelar desta empresa,  
na medida em que é esse o procedimento institucional estabelecido, formalismo já confirmado junto do  
Gabinete de SE o Secretário de Estado Adjunto, do Tesouro e Finanças. 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
Maria de Lurdes Santos 
Secretária do Presidente do Conselho Administração 
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De: Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt [mailto:Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt]  
Enviada: 19 de abril de 2016 15:55 
Para: MARIA DE LURDES CARVALHO B. MARQUES DOS SANTOS <lurdes.santos@parvalorem.pt> 
Assunto: Envio de Requerimento à presidente da parparticipadas sgps, sa 

 
Para os devidos efeitos, tenho a honra de remeter a V. Exa o Requerimento apresentada/o por vários 
Senhores Deputados, registado com o n.º 77/XIII/1EI. 
Tendo em conta o Regimento da Assembleia da República, o prazo para resposta aos requerimentos é de 30 
dias. 
 
Divisão de Apoio ao Plenário 
 

Aviso de Confidencialidade: este e-mail e quaisquer ficheiros informáticos com ele transmitidos são 
confidenciais, podem conter informação privilegiada e destinam-se ao conhecimento e uso exclusivo da 
pessoa ou entidade a quem são dirigidos, não podendo o conteúdo dos mesmos ser alterado. Caso tenha 
recebido este e-mail indevidamente, queira informar de imediato o remetente e proceder à destruição da 
mensagem e de eventuais cópias. Limitação de Responsabilidade: como o correio eletrónico pode ser 
afetado por dificuldades técnicas ou operacionais, não se garante a sua receção de forma adequada e 
atempada. Quaisquer comunicações que devam observar prazos, deverão também ser enviadas por correio 
ou fac-símile. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é imputável à pessoa que a enviou, a não 
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ser que o contrário resulte expressamente do seu texto. É estritamente proibido o uso, a distribuição, a cópia 
ou qualquer forma de disseminação não autorizada deste e-mail e de quaisquer ficheiros nele contidos. O 
correio eletrónico não garante a confidencialidade dos conteúdos das mensagens. Caso o destinatário deste 
e-mail tenha qualquer objeção à utilização deste meio deverá contactar de imediato o remetente.  

Confidentiality Warning: this e-mail and any files transmitted with it are confidential and may be privileged 
and are intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. Their contents 
may not be altered. lf you are not the intended recipient of this communication please notify the sender and 
delete and destroy all copies immediately. Liability Limitation: as e-mail can be subject to operational or 
technical difficulties, the quality of reception may be affected and may be subject to time delays. Therefore, 
communications that are subject to deadlines should also be sent by post or fax. Unless otherwise stated, all 
views and opinions herein contained are solely the expression of the sender. Any unauthorised direct or 
indirect use, dissemination, distribution or copying of this message and any attachments is strictly 
prohibited. Please note that the confidentiality of e-mail messages cannot be guaranteed. If the recipient of 
this message objects to the use of Internet e-mail, please notify the sender immediately.  


