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Assunto: Comparticipaçãodo Estadonosencargoscomos transportesdos
alunosdo 10Ciclo- ReordenamentodaRedeEscolar.

Destinatário: EX,maSenhoraMinistrada Educação

Ex.moSr.Presidenteda Assembleiada República

Por cópia enviada ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, os deputados

signatários tomaram conhecimento do Ofício enviado pelo Senhor Presidente da

Câmara de Tarouca à Senhora Ministra da Educação sobre a «comparticipação do

Estado nos encargos com o transporte dos alunos do 1.° Ciclo - Reordenamento da

rede escolar».

Naquela carta, o Autarca mostrava grande preocupação pelo facto de o Ministério

não estar a cumprir com a expectativa criada com o "Reordenamento da rede escolar

do 1.° Ciclo", relativamente ao transporte dos alunos. De facto, ali refere que no ano de

2007/2008 o Município «recebeu uma compensação no valor de 131.651 euras,

correspondente a 100% dos encargos com o transporte escolar de 191 alunos do 1.°

Ciclo», mas que no ano lectivo seguinte, para o mesmo número de alunos a transportar

neste ciclo de ensino, a comparticipação do Ministério não se concretizou de modo

algum.

Tendo em consideração que para o ano de 2009/2010 o custo calculado com esse

serviço de transportes para o Centro Escolar de Tarouca será de 178.919 euros

(correspondente a 253 alunos); tendo também em linha de conta que a Autarquia

elaborou a Carta Escolar e promoveu e emparceirou a construção do Centro Escolar

convicta que o Governo comparticiparia nos custos relativos aos transportes escolares

- aliás, de acordo com o estipulado com a Associação Nacional de Municípios -

compreende-se a preocupação que o Senhor Presidente da Câmara de Tarouca
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demonstra, dado o encargo financeiro que a aquela despesa significaria para a sua

Autarquia.

Considerando o aqui apresentado, os deputados signatários vêm junto da Senhora

Ministra colocar a seguinte pergunta:

Quando prevê seja ultrapassada a situação retratada pelo Senhor Presidente da

Câmara. de Tarouca, referente aos encargos não pagos pelo Ministério da Educação

com o transporte dos alunos do 1.oCiclo para o Centro Escolar, de modo a serem

cumpridas as expectativas estabelecidas nos acordos entre a Autarquia e o Ministério

da Educação, relativos ao «reordenamento da rede escolar do 1.o Ciclo»?

Paláciode SãoBento,29deJunhode2009.
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