
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:

1 – O Grupo Parlamentar do CDS-PP teve conhecimento que, há mais de um mês, o ar

condicionado do Hospital Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima, está avariado.

2 – Como será do conhecimento de V. Exa., nas últimas semanas, as temperaturas têm atingido

os 40ºC.

3 – Ora, para qualquer doente, a falta de ar condicionado é absolutamente inaceitável,

nomeadamente, para os doentes internados, que precisam do mínimo de condições. Não

estamos só a falar numa questão de conforto mas, naturalmente, de uma questão de saúde.

4 – Importa, ainda, não esquecer, também, todos os trabalhadores do Hospital de Ponte de Lima

que dão o seu melhor na prestação de cuidados de saúde às populações mas que,

naturalmente, têm o seu trabalho muito dificultado debaixo de elevadíssimas temperaturas.

5 – Nesse sentido, o Grupo Parlamentar do CDS-PP entende ser da maior pertinência um

esclarecimento por parte da tutela.

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;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro da

Saúde, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:



1 – Confirma V. Exa. que o Hospital Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima está, há mais

de um mês com o ar condicionado avariado?

2 – Porque motivo não foi ainda resolvida esta avaria?

3 – Dadas as elevadas temperaturas que se têm feito sentir nas últimas semanas, e que

ainda se prolongarão, que medidas pretende V. Exa. tomar, de imediato, no sentido desta

avaria ser resolvida?

Palácio de São Bento, quinta-feira, 28 de Julho de 2016

Deputado(a)s

ABEL BAPTISTA(CDS-PP)

ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)

TERESA CAEIRO(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(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.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: 
	txtNrRequerimento[0]: 
	txtLegRequerimento[0]: 
	txtSessaoRequerimento[0]: 
	txtTipoRequerimento[0]: 

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: X
	txtNrPergunta[0]: 2926
	txtLegPergunta[0]: XIII
	txtSessaoPergunta[0]: 1

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2016-07-28
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Avaria do ar condicionado no Hospital de Ponte de Lima.
	txtDestinatario[0]: Min.  da   Saúde

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2016-07-28T16:42:14+0100
	Vera Bello (Assinatura Qualificada)


		2016-07-28T16:43:35+0100
	Duarte Pacheco (Assinatura Qualificada)


		2016-07-28T17:09:45+0100
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2016-07-28T16:42:18+0100
	Unknown signer e3271633a3547aa0b7f487db32b55ac19ed4eae0


		2016-07-28T16:43:54+0100
	Unknown signer a58a17e7ac63ba0d890ab078e29c662eac2bd79c


		2016-07-28T17:09:50+0100
	Unknown signer 2ead68430a417e66b562b4cff73d777a01e2a418




