
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:

Várias notícias dão conta, nos últimos dias, da imobilização de dois dos três elevadores que, no

Hospital de Santarém, servem para acesso de funcionários e de familiares aos pisos de

internamento.

De acordo com relatos citados na comunicação social, à hora das visitas as pessoas acumulam-

se à espera do único elevador disponível, sendo que muitas delas, algumas idosas, acabam por

ter que subir a pé, pelas escadas, às vezes carregadas com sacos, para aceder aos pisos

superiores de internamento.

Também à comunicação social o Conselho de Administração do HS reconheceu que os

elevadores foram imobilizados devido a problemas técnicos que colocam em causa a segurança

das pessoas, mas não se comprometeu com prazo para resolver a situação.

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;

A Deputada do CDS-PP, abaixo-assinada, vêm por este meio requerer à Senhora Ministra da

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

respostas às seguintes perguntas:

1- Tem V. Exa. conhecimento da falta de segurança nos elevadores do Hospital de

Santarém?



2- Que medidas estão a ser tomadas para resolver a situação?

3- Quando estará a situação resolvida

Palácio de São Bento, 22 de janeiro de 2019

Deputado(a)s

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]: 1186
	txtLegPergunta[0]: XIII
	txtSessaoPergunta[0]: 4

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2019-01-23
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Elevadores avariados no Hospital de Santarém
	txtDestinatario[0]: Min.  da   Saúde

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2019-01-22T12:04:11+0000
	Vera Bello (Assinatura Qualificada)


		2019-01-23T13:05:09+0000
	António Carlos Monteiro (Assinatura Qualificada)


		2019-01-23T15:12:13+0000
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2019-01-22T12:04:20+0000
	Unknown signer 68b251cbc894b7d99b729d27cdae7ae5233a257f


		2019-01-23T13:06:33+0000
	Unknown signer eb6669e406b7fa7582a2b9ea570c613bfc731454


		2019-01-23T15:12:17+0000
	Unknown signer a6a1013a566f356c4a98ee9b362ac8d8e1756fb5




