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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Os Deputados do Partido Socialista eleitos pelo distrito de Leiria foram alertados para que o

artigo 238ª da PPL 100 – Aprova o Orçamento do estado para 2018 possa não permitir o

adequado financiamento do Fundo de Apoio Municipal (FAM) ao município da Nazaré, pelo que

é necessário ter em conta as necessidades de financiamento de capital do FAM.

É necessário salvaguardar as necessidades de capital para que sejam assegurados os

compromissos de financiamento aos municípios cujos PAM obtiveram, ou venham a obter, o

visto do Tribunal de Contas.

Face ao exposto, ao abrigo das disposições legais e regimentais em vigor, solicitamos ao

Governo, através do Ministério da Administração Interna, que nos sejam prestados os seguintes

esclarecimentos:

1 – É intenção acabar com o atual regime jurídico de recuperação financeira do FAM? Qual o

seu substituto?

2 – Ao terminar o FAM, qual a razão para reduzir o seu capital? Quem o vai suprir? O Estado e

os Municípios ou só o Estado?

Palácio de São Bento, 10 de janeiro de 2018

Deputado(a)s

ANTÓNIO SALES(PS)

JOSÉ MIGUEL MEDEIROS(PS)

MARGARIDA MARQUES(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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