
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 

Considerando:

as notícias que saíram hoje, designadamente, no jornal Público, sobre o aumento de comissões

na Caixa Geral de Depósitos (CGD) ou até a existência de comissões para quem até hoje

estava isento, como é o caso de muitos reformados;

que, até ao momento isentos de comissões, os clientes do banco público vão passar a pagar

4,95 euros por mês;

que este aumento de comissões bancárias é várias vezes superior ao aumento das pensões;

o encerramento de agências em zonas onde não há alternativas, o que provocou o acesso

reduzido, por parte dos clientes, a serviços bancários;

as declarações do Senhor Ministro das Finanças no Parlamento, proferidas o ano passado, de

que "a capitalização da CGD tem um acordo com a Comissão Europeia de ser concretizada sem

ajuda do Estado";

ainda que os comunicados de Bruxelas e do Ministério das Finanças, aquando do anúncio da

recapitalização, adiantam que o acordo inclui "um plano alargado para a CGD", nomeadamente

no que respeita a corte de custo e a melhoria de eficiência.

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;



Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Senhor Ministro

das Finanças, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas à seguinte pergunta:

1. O plano acordado pelo Governo, com as instituições europeias, criou as exigências

que fazem com que agora a CGD encerre agências ou crie novos custos,

designadamente, para os reformados que não têm condições para suportar esses novos

custos?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 26 de Julho de 2017

Deputado(a)s

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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