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Assembleia Municipal 
 

MOÇÃO 

Construção do novo Centro de Saúde da Baixa da Banheira 

 

Há dezenas de anos que a população da freguesia da Baixa da Banheira luta por mais médicos e por 

um novo centro de saúde. O Governo em 2017 considerou que a construção do novo Centro de Saúde 

da Baixa da Banheira era urgente e prioritária e em março de 2017 assinou um protocolo com a Câmara 

Municipal da Moita para que esse fim fosse alcançado. Determinou-se que a Câmara Municipal da 

Moita cederia o terreno, executaria os projetos de especialidade mediante a entrega dos projetos de 

arquitetura por parte da ARS-LVT, que lançaria o concurso publico para a adjudicação da obra mediante 

a assinatura de um contrato-programa com a ARS-LVT que contemplaria a transferência de verbas para 

o suporte dos custos com a construção do edifício. A Câmara Municipal da Moita seria também a 

responsável pela execução dos projetos e das obras de arranjos exteriores. A Câmara Municipal da 

Moita já despendeu mais de uma centena de milhar de euros para custear os projetos de especialidade, 

para além do restante trabalho em que se empenhou. 

Em final de novembro de 2018, após a fase de elaboração dos projetos de especialidade por parte do 

município, constatamos que o processo de construção do novo Centro de Saúde da Baixa da Banheira 

se encontra atrasado, sendo que nas últimas semanas aparenta estar mesmo parado. 

Assim, e face ao exposto, os eleitos da Assembleia Municipal da Moita reunidos no dia 30 de novembro 

de 2018 deliberam: 

Manifestar preocupação com os atrasos no processo de construção do novo Centro de Saúde da Baixa 

da Banheira; 

Manifestar solidariedade para com os banheirenses a quem foram criadas expectativas que ainda não 

resultaram em certezas nas melhorias das condições para a prestação de serviços públicos de saúde; 

Solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal que questione o governo sobre o ponto de situação 

deste processo, de forma a esclarecermos o assunto e assim não desiludir a população que acreditou 

que finalmente o seu direito constitucional à saúde seria garantido. 

 

Moita, 04 de dezembro de 2018 

Assembleia Municipal da Moita 

O Presidente 

 

(João Manuel de Jesus Lobo) 

 
Aprovado por unanimidade com trinta e um votos a favor sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do 

PSD, um do CDS, um do PAN, na primeira reunião da sessão ordinária de 30 de novembro de 2018. 


