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REQUERIMENTO 

 

Centro de Saúde de Velas - Ilha de São Jorge 

         

Aquando da última visita estatutária do Governo Regional à Ilha de São Jorge, foi 

deliberado em comunicado  do Conselho do Governo a aprovação de um Decreto 

Regulamentar Regional que cria a orgânica da Unidade de Saúde da Ilha de São 

Jorge. 

 

Desde então este assunto tem levantado algumas questões e dúvidas de ordem prática, 

nomeadamente no que diz respeito à concentração das Urgências, Consultas e do 

sector de Internamento num só Centro de Saúde. 

 

Considerando que correm “rumores” de que a Secretaria Regional dos Assuntos 

Sociais, pretende concentrar num só Centro de Saúde, todos os serviços e cuidados 

prestados. 

 

Considerando que “ao que consta” do novo regulamento da USI - Unidade de Saúde 

de Ilha, prevê a transferência de algumas valências (Unidade de Diagnóstico e 

Tratamento, Unidade de Internamento e uma Unidade Básica de Urgência) para 

outro Centro de Saúde. 

 

Considerando que no Decreto Legislativo Regional nº 28/99/A, que cria o Estatuto do 

Serviço Regional de Saúde, no seu artigo 15, nº 1, refere que a criação do 
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regulamento da USI, deverão ser ouvidos os conselhos consultivos das unidades de 

saúde de Ilha e os conselhos Técnicos, o que parece não ter acontecido ? 

 

Considerando que o conselho consultivo é um órgão representativo da comunidade 

onde se inserem os serviços de saúde, consideramos que é uma falta de cumprimento 

da lei, mas mais grave do que isso é, tomar medidas e decisões contra a vontade das 

populações, o que nesta Ilha já não viamos desde 24 de Abril de 1974. 

 

Considerando que ”libertos de bairrismos doentios”, não podemos aceitar que um 

Centro de Saúde como é o das Velas, com o maior números de exames, capacidade 

de internamento e de consultas, sejam encerradas as valências nele existentes. 

 

Considerando que em nosso entender, as duas áreas de influência (Velas e Calheta), 

se devem manter tal qual como estão, e os utentes dos dois concelhos devem 

continuar a dirigir-se aos Centros de Saúde do seu concelho. 

 

Considerando que estas atitudes sub-reptícias e todas estas incertezas quanto ao 

futuro da Saúde na Ilha de São Jorge, perturba o bom funcionamento dos serviços nos 

Centros de Saúde, e preocupa em muito as populações aqui residentes. 

 

Considerando que há cerca de dois meses foi feito um requerimento sobre este 

assunto, e  até à data não obtive resposta. 
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Considerando que é urgente que haja coragem política e transparência neste 

processo, e sobretudo uma clarificação por parte da Secretaria Regional dos 

Assuntos Sociais, sobre o futuro do funcionamento dos serviços de Saúde nesta Ilha. 

 

Ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, requeiro a V.Ex.ª que seja 

solicitada informação ao Governo Regional, através da Secretaria Regional dos 

Assuntos Sociais, sobre o seguinte: 

 

Qual o futuro modelo a implementar para os serviços de Saúde na Ilha de São Jorge? 

 

Pretendem ou não concentrar os serviços numa só unidade? 

  

 

Velas de São Jorge,  30 de Setembro de 2002. 

 

 

O Deputado Regional, 

 

 

Mark  Marques 
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