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Ex.mo Sr. Presidente da Assembleia da República

Hájá vários anos que os Governos do Partido Socialista prometeram, reiteradamente, à

população de Aver-o-Mar, a construção de um novo equipamento de saúde naquela

localidade.

Com efeito, já em 2007, era o Partido Socialista que, estranha mas sintomaticamente,

anunciava, em nome do Governo, "que o Ministério da Saúde está disponível para

custear as obras necessárias para a instalação, na freguesia de Aver-o-Mar (Póvoa de

Varzim), de uma Unidade de Saúde Familiar' (inJornal de Notícias, 2007-07-03),

Decorridos dois anos, em meados de Setembro de 2009, estava o País, então, em pleno

período de campanha eleitoral, entendeu o Secretário de Estado da Saúde, Manuel

Pizarro, visitar o local onde se iria construir a futura Unidade de Saúde Familiarde Aver-

o-Mar, prometendo então aos eleitores que este equipamento de saúde aguardaria

apenas o iníciodas obras de construção.
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Segundo informação disponibilizada no site do município,"Manuel Pizarroavançou

que, até final do mês de Setembro[de 2009],seráentregueà Juntade Freguesiao ante-

projecto e o calendário das obros. Posteriormente, haverá um período de discussão e

em 2010 arranca a construção. Carlos Maçães, Presidente de Junta da freguesia de

Aver-o-Mar, explicou que o edifício terá rés-do-chão e lQ andar e, para além dos

gabinetes médicos, de enfermagem e de apoio, terá ainda quatro gabinetes para onde

serão transferidos os serviços de apoio à população que a Junta de Freguesia mantém

na sua sede, como por exemplo, o Gabinete de Apoio à Vítima de ViolênciaDoméstica."

A promessa foi bem acolhida pelos autarcas locais e pelos averomarenses. O ambiente

festivo então vivido na freguesia de Aver-o-Mar foi, aliás, bem registado em imagens,

como esta evidencia:

Sucede que, decorridos mais de quatro anos de promessas não cumpridas e cerca de

ano e meio desde as afirmações do Secretário de Estado da Saúde, a duas semanas das

últimas eleições legislativas, nada aconteceu, encontrando-se ainda por construir a

referida unidade de saúde de Aver-o-Mar.

E é bom recordar que, ainda no final do passado mês de Fevereiro, a Senhora Ministra

da Saúde prestou declaraçõesnum debate promovidopela Junta de freguesiade Vila
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do Conde, intitulado "Conversas com Saúde", envolvendo a unidade de saúde de Aver-

o-Mar, tendo nessa ocasião o Presidente da Administração Regionalde Saúde do Norte,

Fernando Araújo, referido que dentro de "um mês e meio" o concurso será lançado.

Ora, sendo este um assunto de bastante agitação social ao nível local e regional, ao

abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os Deputados do PSD

abaixo assinados vêm, através de Vossa Excelência,requerer ao Governo que preste as

seguintes informações:

1. Como explica o Governo o não cumprimento da promessa do Secretário de

Estado da Saúde, Manuel Pizarro, de que a construção da USFde Aver-o-Mar se

iniciaria em 2010?

2. Quando será lançado o concurso para a construção da USFde Aver-o-Mar?

3. Desde quando e onde estão inscritas em orçamento verbas financeiras para a

construção da USFde Aver-o-Mare qual o seu montante?

4. Quando prevê o Governo iniciar, efectivamente, as obras de construção da USF

de Aver-o-Mar e para quando se prevê a sua conclusão?

Palácio de São Bento, 4 de Março de 2011.

Os Deputados


