
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 – As populações do Seixal há muito que aguardam a construção do novo Hospital no

concelho, a fim de dar cumprimento às necessidades de saúde servindo, em simultâneo, para

desanuviar a elevada pressão sobre o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

2 – O novo Hospital do Seixal foi contemplado no Orçamento do Estado 2017, tendo sido

apresentado como prioritário.

3 – A dotação afecta à construção do novo Hospital do Seixal no Orçamento do Estado 2017, foi

de dez milhões de euros.

4 – O Ministério das Finanças vem agora informar que, até ao final do mês de Novembro, vai dar

inicio à primeira fase formal do investimento do Hospital do Seixal, no que respeita a estudos e

projectos afirmando, ainda, que o impacto orçamental estará previsto, na sua maioria, para

2019.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas

regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da

República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministério das

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

resposta às seguintes perguntas:



1 – Tendo em conta que foi inscrita, no Orçamento do Estado 2017, uma verba de dez

milhões de euros para a construção do novo Hospital do Seixal e, tendo em conta que,

até à data de hoje, nada foi feito, para que fim se destinaram essas verbas?

2 – Uma vez que no Orçamento do Estado 2018 não consta qualquer verba destinada ao

novo Hospital do Seixal, que verba está prevista para o Governo dar início à

concretização do projecto?

3 - Quais os motivos do atraso no lançamento do concurso para o referido hospital?

4 – Quando entende V. Exa. que a população do Seixal pode contar com o novo hospital,

compromisso, aliás, do Governo?

Palácio de São Bento, 22 de novembro de 2017

Deputado(a)s

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

JOÃO REBELO(CDS-PP)

ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)

TERESA CAEIRO(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.
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