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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal tem vindo a debater-se com falta de assistentes

operacionais, sendo este um problema que nos últimos meses se tem agravado.

Esta situação tem implicações nos serviços prestados aos alunos, concretamente na falta de

vigilância / segurança dentro do recinto escolar, no encerramento frequente da biblioteca e

dificuldades de funcionamento do serviço de cantina, entre outros.

Na Escola Secundária de Alcácer do Sal, com uma população escolar de cerca de 500 alunos,

no presente momento, apenas se encontra um funcionário disponível para a vigilância total da

escola, atendendo às baixas médicas.

Na Escola Básica Pedro Nunes, onde existem 220 alunos, apenas se encontram disponíveis

dois funcionários para a vigilância dessa escola.

Este é um problema que deve ser resolvido rapidamente pelo Ministério da Educação,

porquanto centenas alunos não podem ter em risco a sua segurança, nem a sua alimentação,

devido à falta de assistentes operacionais.

Assim, os Deputados do Partido Social Democrata e do CDS/PP eleitos pelo Círculo Eleitoral de

Setúbal, ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis vêm requerer, a seguinte

informação:

1. Pensa o Governo abrir concursos para assistentes operacionais para o próximo ano letivo?

2. Enquanto o concurso não é aberto, que medidas temporárias pensa o Governo implementar

para resolver de imediato esta situação?



Palácio de São Bento, 27 de junho de 2018

Deputado(a)s

PEDRO DO Ó RAMOS(PSD)

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

MARIA LUÍS ALBUQUERQUE(PSD)

BRUNO VITORINO(PSD)

MARIA DAS MERCÊS BORGES(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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