
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:

A Câmara Municipal do Porto (CMP), em consonância com um memorando de entendimento

assinado em setembro de 2016 com o Ministério da Saúde, construiu um edifício destinado à

nova Unidade de Saúde Familiar (USF) de Ramalde.

De acordo com o documento, a autarquia assumia o encargo de construir a nova USF, cabendo

depois à Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN) a transferência para a CMP, como

contrapartida, de um terreno na rua de Justino Teixeira, destinado à instalação do campo de

futebol do Desportivo de Portugal, que ficará desalojado com a construção do Terminal

Intermodal de Campanhã.

Nos últimos dias, a CMP revelou que, estando o edifício da USF pronto, este não será entregue

já que a ARSN ainda não procedeu à sua parte do acordo.

Em comunicado na sua página de internet, a ARSN informa que «tão rápido quanto possível e

logo que o processo de transferência do terreno esteja devidamente concluído em termos legais,

procederá à escritura respetiva para que as novas instalações da Unidade de Saúde de

Ramalde possam iniciar a sua atividade».

O objetivo do acordo era dotar a população de referência de cerca de 14 mil utentes, servida

pela USF "Novo Sentido" e antiga Extensão de Saúde do Ilhéu, bem como os profissionais que

ali trabalham, com um equipamento que, para além de moderno, humanizado e devidamente

equipado, pudesse responder às suas reais necessidades.

As obras de construção representaram um investimento de cerca de 750 mil euros, num edifício

inacabado – entre as ruas Diogo de Noronha e D. Estêvão da Gama, no Bairro das Campinas –,

agora dotado de zonas de consulta, tratamentos e saúde materno-fantil e respetivas estruturas

de apoio.



O edifício está concluído há três meses e pronto para substituir as atuais instalações que não

têm condições para atender a população idosa e com problemas de mobilidade.

Acresce que a CMP está a pagar cerca de seis mil euros mensais a uma equipa de segurança

para evitar a degradação da estrutura pronta.

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 à Senhora Ministra

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

respostas às seguintes perguntas:

1- O que é que falta para que seja concluído o processo de transferência do terreno na

rua de Justino Teixeira para a Câmara Municipal do Porto, de acordo com o definido no

memorando de entendimento assinado em 2016?

Palácio de São Bento, 30 de novembro de 2018

Deputado(a)s

ÁLVARO CASTELLO-BRANCO(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

ISABEL GALRIÇA NETO(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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