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Assunto: Edifíciosarrendados
Destinatário:MinistrodaCultura

da República
Ex.mo Sr.Presidenteda AssembJeia

Considerandoque:

1 - Nosúltimosmesestemsidorecorrente,
nosdiversosórgãosde comunicação
social,a
apresentação
de várioscasosde vendae posteriorarrendamento,
envolvendo
os edifícios
ondesesediamosváriosserviçosdosMinistérios.

2 - Sendocertoque muitasdas instalaçõesdos Ministériosnãose adequamao tipo de
organismos
públicosquepretendemos
paraumpaísmoderno,é necessário
adequaresses
espaçosàsnovasfuncionalidades.
3 - Sãoconhecidos
casosem queos Ministérios
vendemedifíciosou fracçõesondeestão
sediadosserviçose posteriormente
tomamdearrendamento
novosespaçosquenemsempre
seadequamaotipodeserviçosquevaialbergar.
4 - Emboraem menornúmero,tambémhá casosemqueo Ministériovendedeterminado
imóvele, posteriormente,
toma-selocatáriodesseespaçoparaalbergaro mesmoserviço.
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5 - Os contratosde arrendamentosão na maioriados casos de dezenas de anos, não se
vendoassima sua mais-valiapoisvãocontrao interessefuturodo Estado.

Tendo presente que:

Nos termos do disposto no artigo 156°,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 oficiaisque considerem úteis para o exercício do mandato»;

Nos termos do artigo 155°,n.o 3, da Constituiçãoe do artigo 12°, n.o 3, do Estatutodos
Deputados,«todas as entidades públicasestão sujeitas ao dever geral de cooperaçãocom os
Deputadosno exercíciodas suas funçõesou porcausa delas»;

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

perguntas apresentadas pelos Deputados são tramitadas por intermédiodo Presidente da
Assembleiada Repúblicacom destino à entidade requerida,tendo esta o dever de responder
conformeo dispostono n,o3 do mesmopreceito;

Os Deputadosdo CDS-PP, abaixo-assinadosvêm por este meio requerer ao Ministroda
Cultura, por intermédiode Vossa Excelência,nos termos e fundamentosque antecedem, o
seguinte:
1 - Quantos edifícios tomou o Ministérioda Culturade arrendamento nos últimos5 anos?

2 - Qual a sua localização?
3 -Qualo valorda renda pagaporcadaumdessesedifícios?.
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4 - Quemsãoos proprietáriosde cadaumdessesedifícios?

5 - Queduraçãotemcadaumdessescontratosde arrendamento?

6 - Dosedifíciosacimareferidos,quaisos queforamvendidospelo Ministérioda Cultura
antesdesetomarlocatáriodosmesmos?
7 - Qualo valorde cadaumadessasvendas?

8 - Quemfoi o comprador?

Paláciode SãoBento,2 de Marçode 2011.

Deputado(a)s:

