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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

~- ---...---

o Ministro António Serrano tem vindo a afirmar publicamente a alienação de património do

Ministério da Agricultura, sem nunca ter esclarecido quais os imóveis em causa e o seu valor,

escusando-se com o argumento de que essa operação está a se~ conduzida pela DirecçãoGeral do
Tesouro.

Em resposta à pergunta n.Q2181 /XI/l, de 2010-03-30, do Blocode Esquerda acerca do património

a alienar, o Ministério da Agricultura apenas refere que "a alienaçãodo património do Estado é da

competência do Ministériodas Finançase da AdministraçãoPública",sem adiantar qualquer outra

informação

Nopassado dia 11 de Janeiro,em afirmaçõesao Jornal de Negóciosrefere que o património a alienar

é superior a 80 milhões de euros, adiantando que em 2011 não houve aumento do número de

edificios e terrenos para venda, estando em curso apenas o processo que vem de trás O Blocode

Esquerda quer conhecer com detalhe qual o património público do Ministério da Agricultura que o

actual Ministro das Finanças está a alienar e se inclui nessa lista a Companhia das Lezírias, que,

como é bem conhecido,no passado correu seriamente o risco de ser privatizada.

O Ministro da Agricultura chama a atenção para o "reverso da medalha" destas vendas, já que

poderá ser necessário "incorporar nos orçamentos de funcionamento a seguir os casos em que se

tem de pagar renda", criando uma maior despesa sectorial num contexto de contenção, o que iria

colocar dificuldades óbvias a este Ministério.A este respeito, o Blocode Esquerda considera que é

necessário ser dado a conhecer qual o estudo realizado que suporte a racionalidade financeira no

médio/longo prazo deste processo de alienação.
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A~endendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério

das Finanças e da Administração Interna, as seguintes perguntas:

1. Qualé a lista de património públicodo Ministérioda Agriculturaque está a ser alienado desde a

aprovação do Orçamento de Estado para 2010 e previsto até final de 2013? Inclui nesta lista a

Companhiadas Lezírias?

2. Qual o encaixe financeiro que o Ministério prevê realizar com a alienação deste património e

qual o seu destino? Qual o valor de venda de cada um dos prédios e imóveis incluídos nesta

lista?

3. Qual o v~lor que o Ministério da Agricultura terá de orçamentar para o pagamento de rendas

que se tornam necessárias perante o processo de alienação em curso? Quais dessas rendas

dizem respeito a imóveisque foram alienados e vão continuar ocupados pelo Ministério?

4. Qual o estudo que suporta este processo de alienação e quais os indicadores de racionalidade

financeira associados, tendo em conta o médio/longo prazo e o acréscimo de despesa pública

provocada pelo pagamento de rendas?

S. Considera o Ministério legítimo que se proceda à alienação de terras agrícolas do Estado

quando a sua percentagem é hoje diminuta e perante o interesse demonstrado por este

Governode criação de um banco de terras agrícolas?

Palácio de São Bento, 1 de Março de 2011.

A Deputada o Deputado

~h.
Rita Calvário Pedra Soares


