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Assunto: Educação Especial, não pagamento de verbas

Destinatário: Min. da Educação e Ciência

Ex. ma Sr.ª Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
- O Estado estabeleceu acordos com escolas de ensino particular e cooperativo com o propósito
de apoiar, através da transferência de verbas para essas escolas, alunos com necessidades
educativas especiais, proporcionando-lhes assim as melhores condições escolares possíveis
para a sua aprendizagem.
- É do conhecimento dos Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP que, no actual ano
lectivo, o Ministério da Educação e Ciência (MEC), responsável por estes acordos, não efectuou
ainda a transferência das verbas em causa para algumas dessas escolas, prejudicando não
somente a sustentabilidade das escolas como o trabalho educativo com os alunos com
necessidades educativas especiais.
- É o caso do Externato Ana Sullivan, no Porto, que não recebeu ainda qualquer verba referente
à leccionação, alimentação e transporte de 20 alunos, desde Setembro de 2013. Neste
momento, o MEC está em falta com a transferência de cerca de 40 mil euros, que equivalem ao
valor mensal acordado (13.442,80€) multiplicado pelos meses em atraso. Apesar dos esforços
dos responsáveis pelo Externato Ana Sullivan e da sua comunidade educativa, as situações de
dificuldade têm sido difíceis de ultrapassar, havendo neste momento uma falta de liquidez na
tesouraria e, consequentemente, atrasos de pagamentos de salários e de impostos, e dívidas a
fornecedores.
- A situação é particularmente preocupante na medida em que, de acordo com os
responsáveisdo Externato, o pagamento das verbas por parte do MEC já se efectuou no caso de
algumas escolas (a 15 de Novembro), e não no caso de outras, não tendo existido explicações
por esse tratamento diferenciado, nem qualquer informação sobre o calendário de pagamento
das verbas em falta. Neste momento, aguardam ainda a transferência de verbas o Externato
Ana Sullivan e o Colégio Novos Rumos, no Porto, e o Colégio Grão Vasco e o Externato O
Veleiro, em Lisboa.

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;
O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro da
Educação e Ciência, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que
antecedem, respostas às seguintes perguntas:
1 – Quando tenciona o Ministério da Educação e Ciência regularizar os pagamentos ao
Externato Ana Sullivan e às restantes escolas que ainda não receberem a verba referente
aos alunos com necessidades educativas especiais?
2 – A que se deve o atraso no pagamento das verbas em falta a estas escolas?
3 – Por que razão estas escolas não foram incluídas no conjunto de escolas que
receberam as verbas em falta no dia 15 de Novembro?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 11 de Dezembro de 2013
Deputado(a)s
MICHAEL SEUFERT(CDS-PP)
INÊS TEOTÓNIO PEREIRA(CDS-PP)
ABEL BAPTISTA(CDS-PP)
JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)
CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)
NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)
JOSÉ RIBEIRO E CASTRO(CDS-PP)
HELDER AMARAL(CDS-PP)
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