
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 

O PCP tomou conhecimento do avançado estado de degradação da estrada no perímetro

interno do Hospital Pediátrico de Coimbra, unidade hospitalar do Centro Hospitalar e

Universitário de Coimbra (CHUC).

A estrada, que dá acesso ao serviço de urgência deste Hospital, encontra-se por arranjar há

vários meses, constituindo já um problema de segurança que urge resolver.

Não há qualquer justificação válida para o atraso que se verifica na conclusão desta obra, que

coloca em causa os utentes e os familiares internados nesta unidade de saúde.

Estando a estrada em questão dentro do CHUC, recai no Estado Central a sua plena execução.

Por constituir uma questão de segurança é urgente que esta situação seja resolvida de forma

célere, tal como o PCP tem vindo a reivindicar.

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicita-se a V.ª Ex.ª que

possa remeter ao Governo, por intermédio do Ministério da Saúde, as seguintes questões:

Tem o Governo conhecimento desta situação e da sua perigosidade?1.

Quando irá esta estrada ser arranjada?2.

Palácio de São Bento, 30 de maio de 2022

Deputado(a)s

JOÃO DIAS(PCP)
____________________________________________________________________________________________________________________________
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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