
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

Moção 

 

Abandono das instalações do antigo Dispensário de Serviço de Luta Anti-Tuberculose – SLAT 

 

As instalações do antigo Dispensário de Serviço de Luta Anti-Tuberculose de Sintra encontram-se 

encerradas há alguns anos, com visíveis sinais de deterioração do edificado e de abandono do seu 

espaço envolvente.  

Nos últimos meses verificou-se a acumulação de resíduos vegetais de proveniência diversa que, 

além do mau aspecto visual, são um risco para quem vive e visita a Vila de Sintra, pondo em risco a 

salubridade do local e reunindo condições para um foco de incêndio. 

A localização nobre deste edifício, no vale do Rio do Porto, exige preocupações adicionais com a 

sua conservação, devendo o espaço ser recuperado em prol da comunidade Sintrense.  

Sendo um edifício do Ministério da Saúde, a sua reconversão para equipamento de saúde é uma 

hipótese que deve ser considerada. Poderia ser usado, por exemplo, um espaço complementar ao 

novo Centro de Saúde de Sintra ou as instalações da Equipa de Saúde Mental de Sintra. A sua 

entrega à autarquia, para instalação de um equipamento ou serviço municipal, também é uma 

hipótese. 

 

Assim, a Assembleia Municipal de Sintra, reunida a 26 de Junho de 2017, por proposta do 

Bloco de Esquerda delibera: 

 

1. Manifestar a sua preocupação com o abandono e degradação de um equipamento 

público no coração da vila de Sintra.  

2. Exigir do Ministério da Saúde uma rápida intervenção no sentido de limpar e 

cuidar do edificado e espaços exteriores do antigo Dispensário de Sintra.  

Aprovada por 

Unanimidade 



3. Reclamar do Ministério da Saúde uma clarificação sobre o destino a dar ao edifício 

e jardim, defendendo a sua utilização para um equipamento de saúde (a definir) ou 

a sua cedência à autarquia.  

4. Recomendar à Camara Municipal de Sintra que, enquanto responsável pela 

protecção civil, desenvolva todos os meios ao seu alcance para garantir a limpeza 

do referido espaço.  

 

O eleito e a eleita do Bloco de Esquerda 

João Silva 

Helena Carmo.  

 

Sintra, 26 de Junho de 2017 

  


