
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

O Ginásio Clube do Sul solicitou uma audiência que veio a ocorrer recentemente a propósito da

necessidade de resposta do Senhor Secretário de Estado do Turismo à autorização para a

transmissão da posição contratual do bingo deste clube.

Segundo a direção, a situação laboral de 26 trabalhadores encontra-se em risco pela

incapacidade do clube fazer face às obrigações financeiras junto destes, bem como não dispor

de meios de investimento que introduz melhorias no bingo e uma nova dinâmica.

Assim, e independentemente do teor da decisão sobre a transmissão da posição contratual e ao

abrigo das disposições constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, vêm os signatários,

através de Vossa Excelência, perguntar ao Senhor Secretário de Estado do Turismo, do

seguinte:

Para quando está previsto a resposta ao Ginásio Clube do Sul, de modo a que este tome

decisões, nomeadamente quanto aos trabalhadores que se sentem preocupados com os

acontecimentos?

1.

Palácio de São Bento,  terça-feira, 14 de Julho de 2015

Deputado(a)s

EURÍDICE PEREIRA(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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