
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 

De acordo com as notícias do passado mês de novembro, o Município de Oeiras vai

comparticipar nas obras de recuperação e ampliação das unidades destinadas a acolher os

centros de referência de cardiopatias congénitas, transplante cardíaco e transplante renal do

Hospital de Santa Cruz.

O memorando de entendimento foi assinado pelo Presidente do Município de Oeiras e pelo

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E. (Hospital de Santa Cruz)

De acordo com as mesmas notícias, para além da recuperação e ampliação das várias

unidades, o Município de Oeiras pretende ainda concretizar o reordenamento e as ligações

viárias programadas no Eixo da Avenida Reinaldo dos Santos, em Carnaxide, incluindo os

restabelecimentos ao Alto da Montanha e Estrada da Outurela, terrenos estes que surgem por

contrapartida pois são atualmente do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental.

Considerando que a informação existente é escassa e ao abrigo das disposições constitucionais

e regimentais aplicáveis, solicitamos a V. Exa., Senhor Presidente da Assembleia da República,

que o Governo, por intermédio da Senhora Ministra Da Saúde nos envie cópia do memorando

de entendimento e informação conexa considerada de relevante interesse público.

Palácio de São Bento, 11 de março de 2020

Deputado(a)s

ALEXANDRA TAVARES DE MOURA(PS)

DIOGO LEÃO(PS)

PEDRO CEGONHO(PS)

VERA BRAZ(PS)



Deputado(a)s

MIGUEL MATOS(PS)

RITA BORGES MADEIRA(PS)

PAULO MARQUES(PS)

FERNANDO ANASTÁCIO(PS)

JOÃO MIGUEL NICOLAU(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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