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Assunto: Acordo-quadro com o Fundo de Resolução

Destinatário: Min. das Finanças

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

Considerando que:
1) através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 151-A/2017, o Governo autorizou “a
celebração, pelo Estado Português (…) de um acordo-quadro com o Fundo de Resolução, com
vista à disponibilização de meios financeiros ao Fundo de Resolução, se e quando se afigurar
necessário, para a satisfação de obrigações contratuais que venham eventualmente a decorrer
da operação de venda da participação de 75 % do capital social do Novo Banco, S. A.”
2) Na referida Resolução, o Governo também estabeleceu “que o referido acordo-quadro deve
ser celebrado por um período temporal consentâneo com as obrigações assumidas pelo Fundo
de Resolução e deve criar condições que assegurem a capacidade de o Fundo de Resolução
cumprir tempestivamente tais obrigações”.
3) Para além disso delegou “no Ministro das Finanças, em representação do Estado Português,
a competência para assinar o acordo-quadro referido nos números anteriores”.

Assim, e tendo presente que:
Nos termos do disposto no artigo 156º, alínea e), da Constituição, é direito dos Deputados
«requerer e obter do Governo ou dos órgãos de qualquer entidade pública os elementos,
informações e publicações oficiais que considerem úteis para o exercício do seu mandato»;
Nos termos do disposto no artigo 229º, n.º 1, do Regimento da Assembleia da República, as
perguntas e os requerimentos apresentado pelos Deputados são tramitadas por intermédio do
Senhor Presidente da Assembleia da República com destino à entidade requerida, tendo esta o
dever de responder conforme o disposto no n.º 3 do mesmo preceito;
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Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados vêm por este meio requerer ao Ministério das
Finanças que remeta com urgência o referido acordo-quadro dada a importância evidente
do assunto em causa.

Palácio de São Bento, 4 de outubro de 2017
Deputado(a)s
CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)
JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)
ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)
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