
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Considerando que o Governo da República celebrou, em janeiro de 2012, com o Governo

Regional da Madeira um resgate financeiro denominado Programa de Ajustamento Económico

Financeiro - PAEF-RAM - pelo montante de 1.500 milhões de euros e por um prazo de 21 anos.

Considerando que a exemplo do PAEF celebrado entre o Governo Português e a Troika, o

contrato esta sujeito a avaliação de condicionalidade, ou seja, sempre que cada exame

trimestral regular seja positivo, há lugar ao pagamento por transferência dos montantes

acordados.

Considerando que trimestralmente, e após validação pelas Instâncias Europeias, os

Portugueses têm conhecimento dos resultados das avaliações e dos montantes transferidos

para Portugal.

Considerando que o mesmo procedimento deverá presidir ao PAEF-RAM

Assim:

Tendo em conta o disposto no art.º 156, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o art.º 229 do regimento da Assembleia da república, cujo n.º 3 fixa

em 30 dias o limite do prazo de resposta;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo assinados, vêm requerer à Ministra de Estado e das

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

seguinte informação:

I. Que montante global ao abrigo do PAEF-RAM foi transferido para a Região Autónoma da

Madeira?

II. Que montante referente ao ano civil de 2012 está por transferir?



III. Que montante foi autorizado pelo Min. Finanças para pagamento das dívidas a fornecedores

ao abrigo do PAEF-RAM?

IV. Qual o montante dos 500 milhões previstos para o ano civil de 2013 foi já transferido para a

RAM?

V. Que medidas das rubricas do PAEF-RAM estão ainda por implementar?

Palácio de São Bento,  quarta-feira, 6 de Novembro de 2013

Deputado(a)s

RUI BARRETO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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