
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
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PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Os deputados signatários solicitam a V. Exa se digne fazer submeter a S. Exa o Ministro da

Saúde a pergunta que infra se formula.

No ano de 2003, Ministério da Saúde – através da Administração Regional de Saúde do Centro

(ARSC)– e Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis celebraram entre si um Contrato

Programa visando a construção de um edifício destinado a alojar o Centro de Saúde de Oliveira

de Azeméis e que substituiria assim aqueloutro onde, até à construção do novo edifício, se

encontrava a funcionar o referido Centro de Saúde.

Como melhor decorre do aludido Contrato Programa, com a conclusão da construção do novo

edifício, o Ministério da Saúde comprometeu-se a ceder à Câmara Municipal de Oliveira de

Azeméis o edifico onde, até à conclusão do “novo”, funcionava o “velho” Centro de Saúde,

ficando a ARSC com a propriedade do novo edifício edevendo a propriedade do anterior edifício

passar para a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis.

Sucede, porém, que, não obstante o novo edifício ter sido já concluído em finais de 2010 - e de

aí estar já há anos em pleno funcionamento o novo Centro de Saúde -, o edifício cuja

propriedade deveria ter sido transferida e entregue então à Câmara Municipal de Oliveira de

Azeméis não o foi, permanecendo hoje vazio e devoluto.

Essa situação de incumprimento contratual está a lesar a população de Oliveira de Azeméis,

mormente as suas camadas mais jovens, porquanto, em conformidade com o mesmo Contrato

Programa, no edifício que deveria ter sido entregue - e não foi -, previa-se, entre outros, o

“funcionamento de um serviço para prestar apoio à população jovem”.

Pergunta-se, pois, a V. Exa porque razão não foi ainda entregue à Câmara Municipal de Oliveira

de Azeméis o edifício onde funcionava o antigo Centro de Saúde e, não sendo conhecido

qualquer impedimento para essa entrega, qual a data em que a mesma se prevê vir a ser feita?

Palácio de São Bento,  quinta-feira, 10 de Julho de 2014

Deputado(a)s

FILIPE NETO BRANDÃO(PS)

PEDRO NUNO SANTOS(PS)



Deputado(a)s

ROSA MARIA BASTOS ALBERNAZ(PS)

ANTÓNIO CARDOSO(PS)

SÉRGIO SOUSA PINTO(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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