
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Recentemente o Secretário de Estado da Agricultura prestou esclarecimentos na Assembleia da

República sobre o processo de desmantelamento da Casa do Douro.

Nessa audição o Secretário de Estado referiu que a conta corrente de créditos e débitos entre a

Casa do Douro e o IVDP estava a ser decidida pelos tribunais. Esquecendo, como o governo

sempre esquece, que existe uma decisão do Supremo Tribunal Administrativo sobre dívidas

entre as duas entidades.

Esta matéria havia já sido questionada pelo Grupo parlamentar do PCP em junho de 2013. Em

resposta de julho de 2013 o ministério confirma a existencia de dois processos judiciais,referindo

que "não há qualquer recurso a tramitar-se em instâncias superiores". Existe contudo uma

decisão a anular a rescisão do protocolo sobre a utilização do cadastro, uma vez que o

Presidente do IVDP não estava em plenas funções quando procedeu à referida rescisão

unilateral.

Posto isto, com base nos termos regimentais aplicáveis, vimos por este meio e com carácter de

urgência, perguntar ao Governo, através do Ministério da Agricultura e do Mar, o seguinte:

1. Quais são essas ações que correm em tribunais e que o Secretário de Estado referiu na

audição?

2. Porque não cumpre o Governo/IVDP o acórdão do Supremo Tribunal Administrativo?

Palácio de São Bento,  terça-feira, 22 de Abril de 2014

Deputado(a)s

JOÃO RAMOS(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-Presidentes da
Assembleia da República.
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