~

ASSEMBLEIA

CDS-PP

DA REPÚBLIC"A

Expeça.se

D

REQUERIMENTO

~

PERGUNTA

Número

/XI()

Publlque-se

o.. Secretári,\ da Mesa

Assunto: Concursodeapoioàsartes.
Destinatário: MinistradaCultura.
Ex.mo Sr. PresidentedaAssembleiada República
Considerandoque:
1 - O DespachonO3639-A/2011(11Série)determinaque "nostermosdo artigo5.o do Decreto -Lei nO

225/2006,de 13deNovembro,
naredacçãoquelhefoiconferidapeloDecreto-Lei n.ô196/2008,
de 6 de
Outubro,ao abrigodos nos 6 e 7 do artigo3.o do Regulamentodas modalidadesde apoiodirectoàs artes
constantedo anexo I à Portarian.o 1204 -A/2008,de 17 de Outubro,alteradopela Portarian.o 1189 A/2010, de 17 de Novembro,e no uso da competênciaque me foi delegadapor Despachoda Sehhora
Ministra da Cultura, datado de 17 de Novembrode 2010, determino as seguintes alterações aos
indicadoresconstantesdo Aviso nO 24202-A/201O,publicadono Diário da República,2.a série,n.o 226,
suplementode 22 de Novembro:
1 - A distribuiçãodos montantesprevistospara cada uma das zonasde competênciade cada direcção
regionalde culturaé a seguinte:€ 1.586.393,06para o Norte,€ 936.876,66para o Centro,€ 2.245.963,81

paraLisboae Valedo Tejo,€ 564.522,57
paraoAlentejoe€ 296.243,90
paraoAlgarve.
n
2 - Destaforma,a Direcção-GeraldasArtes retirou€135.477à regiãodo Alentejoe o apoioa menos
trêsprojectosnestaregião,emrelaçãoaoprevistonostermosdeaberturadoConcursodeApoioàsArtes
(anuais2011e bienais2011-2012).

3 - Importarelembrarqueos Termosde Aberturado referidoconcursoanunciavam
o apoioa 14
projectosna regiãodo Alentejo,com umaverbatotalde € 700.000.

4 - Entendeo CDS-PPque existemno Alentejocandidaturas
em condiçõesde elegibilidade,
que
justificama atribuiçãoda verbainicialmenteprevistaparaaquelaregião,e que é deverdo Estado
contribuirparao desenvolvimento
culturaldetodoo país,evitandoassimetrias
regionais.
Tendopresenteque:
- Nostermosdo dispostono art.Ot56,alínead) da Constituiçãoda RepúblicaPortuguesa,é direitodos
Deputados"requerere obter do Governoou dos órgãos de qualquerentidadepública os elementos,
informaçõese publicaçõesoficiaisque consideremúteisparao exercíciodomandato";
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- Nos termos do art.o155,no3da Constituição da República Portuguesa e do art.o12,no3do Estatuto dos
Deputados "todasas entidadespúblicasestãosujeitasao devergeral de cooperaçãocom os Deputados
no exercíciodas suasfunçõesoupor causadelas";

- Nostermosdo dispostono art.o229;no1
do Regimento
da Assembleia
da República,as perguntas
apresentadas
pelosDeputados
sãotramitadas
porintermédio
doPresidente
daAssembleia
da República
comdestinoà entidaderequerida,
tendoestaodeverderesponder
conforme
o dispostonon03do mesmo
preceito;
Os Deputadosdo CDS-PP,abaixo-assinados,
vêm perguntarà SenhoraMinistrada Cultura,por
intermédio
deVossaExcelência,
nostermose fundamentos
queantecedem,
o seguinte:

1 - Quemotivosestiveramnaorigemdo DespachonO3639-A/2011(11Série)?
2 - Não entende V. Exa.que,comestareduçãode verbasa atribuirà regiãodo Alentejo,estáo
Governoa acentuar,injustificadamente,
assimetriasregionaisem termosculturais?

3 - Não entendeV. Exa. que é de elevadaimportânciao desenvolvimentoculturalde todo o país e
que todos os seus cidadãos,independentemente
da regiãoa que pertencem,têm direitoà fruição
cultural?

4 - Equaciona V. Exa. a hipótese de revera determinaçãodo Despachoacimareferido?

Paláciode São Bento,09 de Marçode 2011.
Deputado(a)s:

