
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 

Desde 2015 que os Governos liderados pelo Partido Socialista apostam na qualidade e

infraestruturas do Serviço Nacional de Saúde, como são demonstrativos os investimentos na

Lezíria do Tejo, nomeadamente, no Hospital de Distrital de Santarém (bloco operatório e

maternidade), os novos centros de saúde e o aumento dos profissionais de saúde.

O Centro de Saúde do Cartaxo é um equipamento com 24 anos, sendo que atualmente não

responde às necessidades dos mais de 15 mil utentes. Dessa forma, os deputados do Partido

Socialista eleitos pelo distrito de Santarém defendem a construção de um novo centro de saúde

no concelho do Cartaxo.

Esta reivindicação é assumida pelos autarcas do Cartaxo sendo que, em março deste ano,

propuseram a inscrição deste centro de saúde no Plano de Recuperação e Resiliência. Entre as

reivindicações do Município encontra-se também a requalificação do edifício que acolhe a

Unidade de saúde Familiar D. Sancho I, em Pontével, bem como a sua extensão em Vale da

Pedra.

Deste modo, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais aplicáveis, nomeadamente

ao abrigo da alínea d) do artigo 156.º da Constituição e da alínea d) do artigo 4.º do Regimento

da Assembleia da República, os Deputados abaixo-assinados solicitam ao Governo, através do

Ministério da Saúde, que lhes sejam fornecidas respostas às seguintes questões:

1 – O Governo tem conhecimento da situação preocupante do Centro de Saúde do Cartaxo?

2 - Está prevista alguma intervenção nos Centros de Saúde do concelho do Cartaxo?

Palácio de São Bento, 9 de julho de 2021

Deputado(a)s

HUGO COSTA(PS)



Deputado(a)s

ANTÓNIO GAMEIRO(PS)

MANUEL DOS SANTOS AFONSO(PS)

MARA COELHO(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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