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Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Escola Secundária do Restelo vive há anos uma situação de progressiva deterioração das

suas instalações que se tornou insustentável, por ser lesiva para a segurança das crianças,

professores e funcionários. Para além das condições degradadas dos edifícios, nos anos

recentes a escola sofreu de infestações de pragas com consequências negativas comprovadas

na saúde de vários alunos. Foi para alterar esta situação que a Assembleia da República

aprovou no ano passado duas resoluções (Resolução da Assembleia da República nº162/2018

e Resolução da Assembleia da República nº223/2018) no sentido de recomendar ao Governo

que realizasse uma inspeção urgente das condições sanitárias e procedesse à requalificação da

escola.

É por isso com espanto que tivemos conhecimento através de um comunicado da Junta de

Freguesia de Belém, que as verbas destinadas a cumprir as Resoluções aprovadas pela

Assembleia da República foram desviadas para outra finalidade e que foram suspensas as

obras de requalificação.

Face ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

deputados abaixo assinados do Grupo Parlamentar do PSD vêm requerer ao Sr. Ministro da

Educação, através de Vossa Excelência:

- Todos os documentos e pareceres que justifiquem que a verba destinada à Escola Secundária

do Restelo tenha sido retirada.

- Indicação da data em que será retomada a requalificação na Escola Secundária do Restelo.

Palácio de São Bento, 10 de abril de 2019

Deputado(a)s

INÊS DOMINGOS(PSD)

MARGARIDA MANO(PSD)

MARIA GERMANA ROCHA(PSD)



Deputado(a)s

PEDRO PIMPÃO(PSD)

ANA SOFIA BETTENCOURT(PSD)

PEDRO PINTO(PSD)

JOANA BARATA LOPES(PSD)

PEDRO ROQUE(PSD)

SANDRA PEREIRA(PSD)

DUARTE MARQUES(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, 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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