Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores
Representação Parlamentar
do PCP Açores

Requerimento

A Representação Parlamentar do PCP vem por este meio apresentar algumas
preocupações dos faialenses, sobre a degradação do edifício atual e sobre o atraso
nas obras da USIF. A atual entrada que dá para os balcões de atendimento às
consultas externas está constantemente com infiltrações, sendo visível que existe
fendas na estrutura de vidro que cobre aquela zona.
Desta forma, ao entrar os utentes são deparados com diversos cobertores no
chão e baldes para não criarem poças de água, é incompreensível o estado de
degradação deste edifício e o Governo Regional nada fez para solucionar esta
questão. Os utentes com mais dificuldades de mobilidade devem movimentar-se no
labirinto de cobertores molhados para conseguirem chegar ao balcão de atendimento,
caso o funcionário se atrase em dias de mau tempo a colocar estes cobertores para
ensopar a agua chega a pôr em causa a segurança dos utentes que facilmente podem
escorregar.
Outra preocupação dos faialenses é sobre os atrasos nas empreitadas. O
Secretário Regional da Saúde afirmou no dia 27 de junho de 2019, no Faial, que a
empreitada de remodelação do Hospital da Horta e de construção do Centro de Saúde
da Horta, estava dentro dos prazos previstos, estimando-se a sua conclusão no final
do primeiro semestre de 2020. A data de junho de 2020 continua a ser prometida pela
atual secretária, qualquer faialense entende que em junho já não é o deste ano.
A empreitada de remodelação do Hospital da Horta, tem o valor de sete milhões
de euros, supostamente vem trazer melhorias na acessibilidade e no tratamento dos
utentes.
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Trata-se de um conjunto de beneficiações na infraestrutura que terá reflexos no
modo de funcionamento dos cuidados diferenciados, num hospital que dá assistência
a 5 ilhas. Este é um investimento desejado por todos os açorianos, porque afeta
corvinos, florentinos, faialenses, picoenses e jorgenses.
Assim, a Representação Parlamentar do PCP, ao abrigo das disposições
regimentais aplicáveis, solicita com urgência ao Governo Regional a resposta
às seguintes questões:
1. Tem o Governo Regional conhecimento do estado de degradação da
cobertura de vidro do HH?
2. Pode o Governo Regional garantir condições de segurança no que respeita
à circulação de pessoas na zona em questão?
3. Para quando pretende o governo intervir nesta cobertura?
4. Quando pretende o Governo regional finalizar as obras da nova USIF e
remodelação do HH ?
5. Já se encontra definida a utilização futura das atuais instalações da USIF?

Santa Cruz das Flores, 25 de junho de 2020

O Deputado do PCP Açores

João Paulo Corvelo
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