
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

- O Governo decidiu que 39 dos 79 colégios que assinaram com o Estado contratos de

associação não poderão abrir nenhuma turma de início de ciclo no próximo ano letivo. Outros 19

colégios apenas poderão abrir um número reduzido de turmas nestes mesmos anos.

- O total de escolas afetadas é de 58 em 79. Trata-se de um corte estimado em 374 turmas, com

a consequência de 9.811 alunos a redistribuir por outras escolas, 1.026 trabalhadores a

despedir e 31 milhões de euros em indemnizações compensatórias.

- No passado dia 21 de maio, o Ministério da Educação divulgou o despacho de abertura de

turmas em início de ciclo para o ano letivo 2016-2017, que identifica os colégios com contrato de

associação nas várias situações acima referidas. O seu concelho é um dos afetados por este

corte.

- O Grupo Parlamentar do CDS-PP tem vindo a acompanhar esta situação, e face à gravidade e

impacto da decisão, tomada em final de ano letivo, pretende saber quais os critérios definidos

pelo Governo e que impactos, designadamente na rede de transportes escolares, estão em

causa.

Assim, e tendo em conta que:

Nos termos do disposto no artigo 156.º, alínea d), da Constituição, é direito dos Deputados

«requerer e obter do Governo ou dos órgãos de qualquer entidade pública os elementos,

informações e publicações oficiais que considerem úteis para o exercício do mandato»;

Nos termos do artigo 155.º, n.º 3, da Constituição e do artigo 12.º, n.º 3, do Estatuto dos

Deputados, «todas as entidades públicas estão sujeitas ao dever geral de cooperação com os



Deputados no exercício das suas funções ou por causa delas»;

Nos termos do disposto no artigo 229.º, n.º 1, do Regimento da Assembleia da República, as

perguntas apresentadas pelos Deputados são tramitadas por intermédio do Senhor Presidente

da Assembleia da República com destino à entidade requerida, tendo esta o dever de responder

conforme o disposto no n.º 3 do mesmo preceito;

O Deputado do CDS-PP, abaixo-assinado(s) ve(ê)m por este meio requerer e esta Câmara

Municipal, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, o

seguinte:

1 – Que tipo de elementos pediu o Ministério da Educação e qual foi o parecer dado quanto ao

encerramento de turmas nestes colégios?

2 – Tem estimativas quanto ao acréscimo de custos com transportes escolares?

3 – Já tinham sido aprovadas previamente os mapas de transportes para o próximo ano letivo?

4 - Com a alteração imposta pelo Ministério da Educação há necessidade de alterar a carta

escolar do município?

5 - O Conselho Municipal de Educação já se pronunciou sobre esta matéria? Se sim, o que

deliberou?

Palácio de São Bento, terça-feira, 24 de Maio de 2016

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

ABEL BAPTISTA(CDS-PP)

ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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