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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

Em 9 de Setembro de 2011, através da Pergunta nº 529/XII/1ª, foram colocadas um conjunto de

questões ao Senhor Ministro da Economia e do Emprego em torno da pública intenção dos CTT

de procederem a uma reformulação da sua rede de balcões no município de Vila Nova de

Famalicão.

Na resposta, constante do ofício nº 337 de 10 de Outubro de 2011 do Gabinete do Senhor

Ministro da Economia e do Emprego, foi transmitido que:

“A reorganização da rede de atendimento no Concelho de Famalicão está na fase de análise,

sendo, pois, prematuro adiantar quaisquer conclusões sobre esse assunto”e que “caso venham

a ter lugar alterações na rede de atendimento deste Concelho, serão devidamente envolvidos os

representantes do poder local”.

Sucede que nos últimos tempos, Senhores Presidentes de Junta de Freguesia alegam ter sido

abordados por representantes dos CTT dando-lhes conta dos termos da projectada

reformulação que, num ou noutro caso, passaria pelo agenciamento de Postos de CTT às

Juntas de Freguesia se estas o aceitassem.

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, vem requerer-

se ao Governo, através do Senhor Ministro da Economia e do Emprego que:

Seja fornecida cópia do estudo da reorganização da rede de atendimento dos CTT no concelho

de Vila Nova de Famalicão.

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 20 de Janeiro de 2012

Deputado(a)s

JORGE PAULO OLIVEIRA(PSD)



____________________________________________________________________________________________________________________________
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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