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De: Paulo Guedes [mailto:____________________]  
Enviada: quinta-feira, 21 de maio de 2020 16:35 
Para: Comissão 13ª - CAPMADPL XIV <13CAPMADPL@ar.parlamento.pt> 
Assunto: Re: Agendamento da Audição no âmbito da Petição n.º 625/XIII/4ª. dia 27-05-2020pelas 10H00 

 

Boa tarde, 

 

Vimos por este meio agradecer toda a vossa atenção para o assunto referente à Petição n.º 625/XIII/4.ª 

– que “Solicita a atualização da estrutura remuneratória da carreira de Assistente Técnico".  

 

No entanto e após vários contactos com os diversos assinantes da petição em causa e devido ao 

contexto actual que todos nós atravessamos, não é possível reunir um número considerável de 

peticionários para nos deslocarmos à audição que se encontra agendada para o próximo dia 27 de Maio 

de 2020. 

 

Assim sendo, além do facto de não ser possível a deslocação no próximo dia 27 de Maio, vimos 

informar que desistimos da petição em questão. 

 

Mais uma vez agradecemos toda a vossa atenção para este assunto, 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Paulo Reis 

__________________________________________________________________________________ 

Em qua., 20 de mai. de 2020 às 10:44, Comissão 13ª - CAPMADPL XIV 

<13CAPMADPL@ar.parlamento.pt> escreveu: 

Exmº. Senhor Paulo Jorge Guedes Gouveia Reis, 

 

Encontrando-se pendente na Comissão da Administração Pública, Modernização Administrativa, 

Descentralização e Poder Local, a Petição n.º 625/XIII/4.ª – que “Solicita a atualização da estrutura 

remuneratória da carreira de Assistente Técnico", encarrega-me o Senhor Deputado Pedro Sousa 

do GP (PS), relator desta Petição, de indagar da disponibilidade de Vª Ex.ªs, em participarem numa 

audição, no próximo dia 27 de maio de 2020, pelas 10H00, para efeito da apreciação da referida petição 

(audição obrigatória dos peticionários), na Assembleia da República no Palácio de S. Bento, com a 

seguinte grelha de tempos:  

  

Oradores 

  

Minutos 

  

 Peticionários – intervenção inicial 

  

 10 m 

   

Grupos Parlamentares  

  

3 m 

  

 Peticionários – intervenção final 

  

10 m 
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Agradece-se uma resposta positiva ou negativa da sua presença e a indicação se pretende fazer-se 
acompanhar por mais alguns cidadãos ligados a esta Petição, com a maior brevidade possível. 

Com os melhores cumprimentos, 

Pela equipa de Apoio à 13ª. Comissão 

Purificação Nunes 

Técnica de Apoio Parlamentar 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Divisão de Apoio às Comissões  

Palácio de S. Bento | 1249-068 Lisboa, Portugal  

 

   

Total 

  

41 minutos 
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