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Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

1- Na última reunião da Assembleia Municipal da Guarda, realizada no passado dia 25 de Junho

de 2013, quer, o líder parlamentar do Partido Socialista, quer, o Senhor Presidente da Câmara

Municipal da Guarda, afirmaram de viva voz que ..." Não houve continuidade das obras do

Hospital da Guarda, porque as verbas que lhe estavam afectas foram desviadas para as obras

do Hospital da Figueira da Foz.".

Tais afirmações, a serem verdadeiras ( o que não se crê ), revestem uma gravidade política

altamente atentatória os interesses do Distrito da Guarda e dos seus cidadãos.

Uma vez que é entendimento dos Deputados signatários, que, a matéria em causa impõe

esclarecimentos no sentido de se apurar a verdade dos factos, vêm, por este meio questionar o

Exmo. Senhor Ministro da Saúde sobre esta concreta matéria.

2- Por outro lado, tem também sido recorrentemente afirmado por responsáveis do Partido

Socialista da Guarda,que o anterior Governo, para além de ter já projecto elaborado e aprovado,

tinha jágarantida a verba necessária para a conclusão da denominada 2ª fase das obras, que

consiste na recuperação do edificio e pavilhões mais antigos e do bloco das urgências.

3- Uma vez que tem sido também controversa e politcamente relevante a questãorelativa ao

cronograma financeiro das obras da 1ª fase (já concluídas),impõe-se ainda que os signatários

solicitem resposta às seguintes questões:

a) Qual o montante de investimento efectivamente realizado naquelas obras?

b) Como foram distribuídas as verbas no decurso da obra? Valores e datas?

c) Quais as fontes de financiamento para a concretização do investimento?

Assim e em face do supra exposto, os Deputados signatários, vêmsolicitar juntode V.

Excia.,respostas para as três questões elencadas?



Palácio de São Bento,  quinta-feira, 11 de Julho de 2013

Deputado(a)s

ÂNGELA GUERRA(PSD)

CARLOS PEIXOTO(PSD)

JOÃO PRATA(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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