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Assunto: Falta de assistentes operacionais no Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto
Correia
Destinatário: Min. da Educação

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
Desde o início do ano letivo que o Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia, em
Tavira, se depara com vários problemas provocados pela deficiente dotação de assistentes
operacionais.
Os problemas têm vindo a agravar-se, tendo levado a Assembleia Municipal de Tavira, na sua
última reunião, a expressar a sua preocupação ao Senhor Ministro da Educação.
De acordo com a deliberação da AMT, a carência de recursos humanos no Agrupamento de
Escolas Dr. Jorge Augusto Correia, originou já o encerramento e a suspensão de diversos
serviços na escola-sede e na Escola Básica 2,3 Dom Paio Peres Correia, e agrava-se com a
substituição de colaboradores inativos, devido a baixas prolongadas e aposentações verificadas
e previstas a curto prazo.
Na sua última edição, o Jornal do Algarve dava conta de que as refeições de cerca de 350
alunos estarão em risco por falta de funcionários.
Na referida notícia, o diretor do Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia dá conta de
que, para além da situação problemática relacionada com as refeições, originada pela
aposentação da cozinheira, também outros serviços têm sofrido perturbações no seu
funcionamento, nas várias escolas que integram o Agrupamento, nomeadamente biblioteca,
papelaria, reprografia e bar.

Assim:
Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais
aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3
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fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;
Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro do
Educação, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,
respostas às seguintes perguntas:
1- Tem V. Exa. conhecimento dos problemas existentes em vários serviços do de Escolas
Dr. Jorge Augusto Correia devido à falta de assistentes operacionais?
2- Que tipo de medidas estão a ser tomas pelo Ministério que V. Exa. tutela para resolver
esta situação que, segundo os responsáveis, tem vindo a piorar desde o início do ano?
3- Tendo em conta a já anunciada contratação de 300 funcionários, quantos desses estão
já atribuídos a este Agrupamento?

Palácio de São Bento, segunda-feira, 12 de Dezembro de 2016
Deputado(a)s
TERESA CAEIRO(CDS-PP)
ANA RITA BESSA(CDS-PP)
ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)
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