
Câmara Municipal de Lisboa
Gabinete da Vereadora Graça Fonseca

Exma. Senhora

Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa

Arq.° Helena Roseta

Avenida de Roma 14

1000-265 Lisboa

(CC. ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal

de Lisboa)

Sua relérêacia suadala Nossa referência D~a
OF/04781AML115 29.06.15 OF/66/GVGF/15 02-10-2015

Assunto: Resposta ao OF/0478/AML/15, de 29 de Junho — Deliberações da Assembleia Municipal de Lisboa —

Recomendação n.° 9/73 (V. Ref.a OF/0478/AML/1 5)

Em resposta ao solicitado no Ofício 0418/AML/1 5, datado de 29 de junho de 2015 — Deliberações da Assembleia

Municipal de Lisboa — no que respeita aos pontos da Recomendação n.° 9/73 — ‘Condições de segurança e

saúde na Escola EB1 Leão de Arroios’ (cuja cópia se anexa), cumpre, informar e esclarecer o seguinte:

Ponto 1 da Recomendação - O Plano de Emergência e Evacuação da supra identificada Escola encontra-se em

fase de conclusão, sendo que neste momento se aguarda apenas a nomeação do responsável de segurança,

pelo Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), para subsequente aprovação das medidas de autoproteção no

mesmo estabelecidas, por parte da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Ponto 2 da Recomendação - A questão do pavimento do recreio da EB1 ficou solucionada na sequência das

reuniões realizadas entre o Agrupamento, a Direção da Escola, a Associação de Pais, a Câmara Municipal de

Lisboa e a Junta de Freguesia, no local, tendo a Associação de Pais decidido que a manutenção do matedal do

pavimento do recreio da escola constituía a melhor solução para os alunos.
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Mais se informa que até ao momento não se registou qualquer queixa por parte dos encarregados de educação,

decorrente de incidente relacionado com o matedal utilizado no pavimento do recreio da Escola.

Pontos 3 e 4 da Recomendação — A empreitada para colocação de sinalética de segurança, portas de

segurança, portas de acosso ao ginásio, fitas antiderrapantes, toldos/estruturas de ensombramento e estores

nas salas de aula, para pintura de gradeamentos, arranjos na entrada, isolamento de caixilharias, bem como

para construção de rampa junto da entrada da sala “UAM” e ainda para reparação da sala de biblioteca, foi

execvtada.

O ano letivo iniciou-se regularmente, com todas as salas de aula e biblioteca operacionais e aptas a receber os

alunos e em condições normais de funcionamento.

Sem outro assunto de momento, subscrevo-me com os melhores cumprimentos.

Atentamente,

A Vereadora,

-Graça F nseca
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