
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

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

O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, em audição do Secretário de Estado da

Cultura em sede de Comissão de Educação, Ciência e Cultura e em audição na mesma sede ao

Conselho de Administração da PARVALOREM, solicitou o contrato assinado entre as empresas

públicas e a leiloeira Christie's em torno da alienação das obras de Miró detidas pelo BPN até à

nacionalização dos prejuízos dessa instituição bancária.

Tal documento não foi facultado aos membros da Comissão Parlamentar, nem ao Grupo

Parlamentar do PCP, apesar de ter sido solicitado. Tanto o conselho de administração da

empresa detida integralmente pelo Estado como o Sr. Secretário de Estado da Cultura

afirmaram, em desconhecimento sobre o papel da Assembleia da República e sobre o Estatuto

do Deputado, não poder facultar o contrato por conter cláusula de confidencialidade.

Ora, se por um lado seria injustificável e incompreensível aplicar uma cláusula de

confidencialidade comercial ao escrutínio da acção governativa pela Assembleia da República,

inaceitável seria que uma empresa detida integralmente pelo Estado tivesse assinado qualquer

espécie de contrato que implique uma confidencialidade que vá além da estritamente necessária

para o negócio, sem tocar as competências dos órgãos de soberania. Se tal cláusula fosse

sequer ensaiada num contrato que envolve uma empresa detida pelo Estado, a própria empresa

teria a obrigação de a alterar ou retirar do contrato.

Assim, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais aplicáveis, solicito a V. Exa se

digne requerer ao Governo, através da Secretaria de Estado do Tesouro, o seguinte documento:

- cópia do contrato assinado entre as empresas de capitais públicos PARVALOREM e PARUPS

e a leiloeira Christie's sobre a venda do conjunto das oitenta e cinco obras de Joan Miró

resultantes da nacionalização do BPN.



Palácio de São Bento,  terça-feira, 8 de Abril de 2014

Deputado(a)s

MIGUEL TIAGO(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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