
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

- O Grupo Parlamentar do CDS aguarda por uma resposta do Governo à pergunta n.º

1391/XIII/4.ª sobre “Falta de assistentes operacionais na Escola Secundária de Aljustrel”.

- De acordo com 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, o prazo de

30 dias fixado como limite para resposta terminou.

- Deste modo, os deputados abaixo assinados vêm submeter novamente as questões enviadas

ao senhor ministro da Educação, repetindo também os seus considerandos, aguardando

resposta do gabinete do senhor ministro:

- A porta da Escola Secundária de Aljustrel, Beja, esteve fechada a cadeado entre as 8 e as 10

horas da passada sexta-feira, como forma de protesto pela falta de funcionários.

- Junto à entrada reuniram-se todos os assistentes operacionais do estabelecimento de ensino

com vários panfletos que chamavam a atenção para a falta de funcionários, mas também para o

congelamento das carreiras.

- A Escola Secundária de Aljustrel tem apenas 14 assistentes operacionais para cerca de

oitocentos alunos.

- Segundo uma docente deste estabelecimento de ensino, todos os dias os funcionários se

confrontam com trabalho acrescido e os problemas são cada vez mais: "Temos situações de

miúdos do ensino especial, que carecem de uma vigilância mais apertada, mas, nestas

condições, não conseguimos prestar", esclareceu a docente.



- Uma assistente operacional explicou que, "como não temos equipa de limpeza, a partir das 14

horas ficamos sem vigilância [na escola] porque temos que ir limpar as salas".

- A este protesto juntaram-se muitos professores, pais e elementos da direção que consideram

urgente reparar o número de funcionários que a escola tinha ao serviço - houve saídas, houve

funcionários que faleceram e nunca foram substituídos.

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

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

As Deputadas do CDS-PP, abaixo-assinadas, vêm por este meio requerer ao Ministro da

Educação, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:

1 - Tem V. Exa. conhecimento da falta de assistentes operacionais que na Escola

Secundária de Aljustrel, em Beja?

2 - Que diligências tomou, ou vai tomar, o Ministério da Educação para reforço de

assistentes operacionais naquele estabelecimento de ensino?

Palácio de São Bento, 21 de março de 2019

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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