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Assunto: Requalificação da Escola Básica e Secundária de Vieira do Minho

Destinatário: Min. da Educação

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
A Câmara Municipal de Vieira do Minho assinou um acordo de parceria com o Governo para que
a obra de requalificação da Escola Básica e Secundária de Vieira do Minho se realizasse em
setembro de 2016.
A Autarquia já abriu três concursos para a empreitada, com um preço-base de 2,7 M€, sendo
que dois deles ficaram vazios e o vencedor do terceiro não reuniu as condições necessárias
para assumir a obra.
A justificação para que não haja concorrentes à empreitada prende-se com a alegada
suborçamentação da empreitada, já que, desde o primeiro concurso, os custos da construção
subiram significativamente e há falta de mão de obra.
De acordo com a Autarquia, com um aumento de 300 mil euros, o concurso teria concorrentes
interessados, tendo, em alternativa, proposto ao Governo que suportasse essa diferença.
Por outro lado, e segundo notícias veiculadas pela comunicação social, o senhor Ministro da
Educação afirmou que a solução passaria por diminuir a obra em si, alegando que esta está
sobredimensionada.
Em declarações à comunicação social, o Senhor Presidente da CMVM afirmou que a escola é
da exclusiva responsabilidade do Ministério da Educação e revelou que o Município já se havia
comprometido a contribuir com 375 mil euros para a obra, a juntar aos 225 mil do Ministério da
Educação, e que, recentemente, contactou a tutela disponibilizando mais 150 mil euros, mas
ainda não obteve resposta.
Em fevereiro, a Associação de Pais da Escola Básica e Secundária de Vieira do Minho
promoveu manifestações e boicotes às aulas, para protestar contra a demora no arranque das
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obras, queixando-se, nomeadamente, da existência de amianto, do frio, da humidade e de
fissuras.

Assim:
Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais
aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3
fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;
Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Senhor Ministro
da Educação, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,
respostas às seguintes perguntas:
1- Tendo em conta o que tem sido noticiado, incluindo declarações de V. Exa. que
indicam ter pleno conhecimento da situação da Escola Básica e Secundária de Vieira do
Minho, que medidas está o Governo a tomar para resolver a situação?
2- Confirma V. Exa. que o concurso para a empreitada de requalificação da EBSVM está
suborçamentado?
3- Está o Governo disponível para assumir a diferença que, segundo o Senhor Presidente
da Câmara Municipal de Vieira do Minho, rondará os 300 mil euros?
4- Confirma V. Exa. que a Autarquia se prontificou a contribuir com 525 mil euros para
que a obra possa avançar?

Palácio de São Bento, 4 de abril de 2019
Deputado(a)s
VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)
TELMO CORREIA(CDS-PP)
ANA RITA BESSA(CDS-PP)
ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)
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