
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:

Notícias veiculadas pela comunicação social dão conta da queda de cinco placas de madeira no

teto da entrada da Escola Básica de Perre, em Viana do Castelo, o que levou a que a direção do

Agrupamento de Escolas Pintor José de Brito determinasse esta sexta-feira o encerramento

daquele estabelecimento de ensino, por razões de segurança.

A Escola Básica de Perre é frequentada por 87 alunos.

Não se conhecem ainda as causas da queda das cinco placas de madeira, da cobertura do

corredor que abriga os alunos entre a escola e a porta de acesso ao estabelecimento de ensino,

cuja obra foi realizada há 10 anos.

As notícias referem ainda que não houve vítimas, que os trabalhos de reparação estão em curso

e que as aulas serão retomadas na próxima segunda-feira.

Em janeiro de 2018 ocorreu a queda de parte do telhado da Escola Básica do 1.º Ciclo e Jardim

de Infância de Portuzelo, do mesmo Agrupamento, o que motivou, na altura, uma pergunta por

parte do Grupo Parlamentar do CDS-PP.

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 Senhor Presidente

da Câmara Municipal de Viana do Castelo, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e



fundamentos que antecedem, a seguinte informação:

1. Confirma V. Exa. que estão a ser feitos trabalhos de reparação na Escola Básica de

Perre, em consequência da queda de cinco placas de madeira, da cobertura do corredor?

2. Vai ser feita alguma intervenção de fundo adicional na Escola Básica de Perre? Se sim,

de que tipo e quando?

3. Está V. Exa. em condições de garantir a segurança dos alunos, funcionários e

professores da Escola Básica de Perre?

4. Há mais alguma escola do Agrupamento de Escolas Pintor José de Brito que necessite

de intervenção imediata? Se sim, qual ou quais?

5. Há alguma outra Escola sob a tutela da Autarquia de Viana que necessite de

intervenção? Se sim, qual ou quais?

Palácio de São Bento, 11 de janeiro de 2019

Deputado(a)s

ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(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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