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PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

De há muito que a região do Oeste necessita de um novo hospital na zona das Caldas da

Rainha, objeto de estudo há mais de uma década e que sirva as populações do ACES Norte

Oeste e Oeste Sul, substituindo os atuais três hospitais por uma estrutura racional, planeada,

moderna e bem equipada.

Em novembro do ano passado, passada mais de uma década de estudos e promessas, o

Senhor Ministro da Saúde afirmou que ‘decidiria’ alocalização do novo hospital do Oeste até

março de 2023, ou seja, já daqui a dois meses.

É neste contexto que verdadeiramente se não descortina a razão de o referido membro do

Governo nãoter ainda recebido o Presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha,

apesar dos pedidos de audiência que este já por duas vezes lhe dirigiu – em 22 de setembro e a

20 de dezembro de 2022 –com vista à apresentação da proposta dos Municípios das Caldas da

Rainha e de Óbidos para a localização do novo Hospital do Oeste, a ser construído naquela

região.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

Deputados abaixo-assinados, do Grupo Parlamentar do PSD, vêm, por este meio, dirigir ao

Ministro da Saúde, através de Vossa Excelência, as seguintes perguntas:

Por que razão não respondeu até agora o Senhor Ministro da Saúde o Senhor Presidente da

Camara Municipal das Caldas da Raínha, apesar dos pedidos de audiência que este lhe

dirigiu há mais de quatro meses?

1.

Em que data – mesmo que aproximada – tenciona o Senhor Ministro da Saúde conbceder

uma audiência aoSenhor Presidente da Camara Municipal das Caldas da Raínha?

2.

Palácio de São Bento, 30 de janeiro de 2023

Deputado(a)s

HUGO PATRÍCIO OLIVEIRA(PSD)



Deputado(a)s

OLGA SILVESTRE(PSD)

JOÃO MARQUES(PSD)

JOÃO BARREIRAS DUARTE(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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