Exm.º Senhor Presidente
Assembleia Municipal de Almada
Almada, 23 de Outubro de 2015

Requerimento: ao abrigo das disposições legais e regimentais, vem desta
forma o Deputado Municipal do CDS-Partido Popular António Pedro Maco,
apresentar Requerimento à Câmara Municipal de Almada
Assunto: Condições de Segurança da “Escola Básica e Secundária Anselmo
de Andrade”

Tendo em consideração as várias preocupações manifestadas acerca das
condições de segurança e bem-estar dos alunos e restante comunidade
escolar na Escola Básica e Secundária Anselmo de Andrade, o CDS-PP
questiona a Câmara Municipal de Almada se a mesma considera que a
localização do Posto de Combustível Repsol situado na Avenida Bento
Gonçalves em Almada, paredes meias com esse estabelecimento de ensino,
e que comporta ainda um sistema de limpeza e de lavagem automóvel, está
em conformidade com as normas de segurança obrigatórias e se a mesma
localização cumpre as normas obrigatórias e estabelecidas na lei para que
possa funcionar em pleno a sua actividade sem causar quaisquer
constrangimentos e problemas ou colocar em risco a comunidade escolar

do estabelecimento em questão ou ainda pôr em causa o normal
funcionamento da qualidade do seu ensino.
Questiona também se a qualidade do ar no mesmo local está dentro dos
parâmetros exigidos por lei para que não ponha em risco a saúde e bemestar da comunidade escolar.
Sendo da responsabilidade das câmaras municipais a entrega de licenças
para que os postos de combustíveis possam exercer a sua actividade dentro
do município, e tendo a Câmara Municipal de Almada renovado a licença
do Posto de Combustível da Repsol da Avenida Bento Gonçalves (sentido
nascente) em Almada para dar continuidade ao seu funcionamento, o CDSPP pretende que a câmara municipal possa fornecer todos os dados que
indiquem sem qualquer equívoco que em caso de algum sinistro ou
catástrofe que possa ocorrer resultante do grau de perigosidade que esta
actividade comporta, que todas as condições de segurança estão
devidamente acauteladas tal como pretende saber que medidas tomará a
câmara municipal caso se venha a constatar que não estejam a ser
cumpridas as normas obrigatória e previstas na lei.

António Pedro Maco
Deputado Municipal do CDS-PP

