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Of. n.º 329 /CECC/2015      24.junho.2015 

 

Assunto: Petição nº 502/XII - Relatório Final 
 

 
 

Nos termos do n.º 8 do artigo 17.º da Lei n.º 43/90, de 10 de Agosto, alterada e 

republicada pela Lei n.º 45/2007, de 24 de agosto (Lei do Exercício do Direito de 

Petição/LDP) junto remeto a Vossa Excelência o Relatório Final relativo à Petição 

n.º 502/XII/4.ª - “Contra a requalificação/mobilidade especial, pelo direito ao 

emprego e a uma Escola Pública de qualidade”, cujo parecer, aprovado por 

unanimidade pelos Deputados do PSD, PS, CDS-PP, PCP e BE, com a ausência da 

Deputada do PEV, na reunião da Comissão de 23 de junho de 2015, é o seguinte: 

 

a) O objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se 

identificado o peticionário e estando preenchidos os demais requisitos 

formais e de tramitação estabelecidos no artigo 9.º da LDP; 

b) A presente petição, face ao número de subscritores, tem de ser apreciada 

em Plenário da Assembleia da República, em conformidade com o disposto 

na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º da LDP; 

c) Deve ser remetida cópia da petição e do respetivo relatório aos Grupos 

Parlamentares e ao Governo, para eventual apresentação de iniciativa 

legislativa ou tomada de outras medidas, nos termos do artigo 19.º da 

LPD; 
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d) O presente Relatório deverá ser remetido à Senhora Presidente da 

Assembleia da República, nos termos do n.º 8 do artigo 17.º e do n.º 2 do 

artigo 24.º da LDP. 

 

Assim, solicita-se o agendamento da petição para apreciação pelo Plenário. 

 

Informa-se ainda que a Comissão já deu conhecimento do relatório aos 

peticionários, aos Grupos Parlamentares e ao Governo, nos termos das alíneas c), 

d) e m) do n.º 1 do artigo 19.º da citada Lei. 

 
 
 
Com a expressão dos meus melhores cumprimentos, 
 

 
 
 
 

 

O Presidente da Comissão, 

 

(Abel Baptista) 






























