
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 

Considerando que:

O Grupo Parlamentar do CDS-PP recebeu uma exposição da Assembleia Municipal de

Grândola dando conta que, a 10 de Dezembro de 2018 e a 14 de Maio de 2019, solicitou a V.

Exa. reuniões com caráter de urgência para debaterem “a situação dos serviços públicos de

saúde no concelho e na região”.

No entanto, segundo a mesma exposição que nos chegou, V. Exa. não só não se dignou

receber a delegação da Assembleia Municipal de Grândola, como nem sequer se dignou dar-

lhes resposta aos pedidos de reunião, apesar de, nessa mesma exposição, estar claro que “o

concelho e a região atravessam um período de crescimento social e económico que carece de

uma maior capacidade de resposta dos serviços ao longo do ano e também um reforço no

período do Verão, considerando o aumento da população em gozo de férias”.

Ora, o Grupo Parlamentar do CDS-PP entende ser grave que a Senhora Ministra da Saúde não

só não receba como, nem sequer, dê resposta a um pedido de reunião de uma Assembleia

Municipal que pretende levar a V. Exa. as preocupações que tem relativamente aos serviços

públicos de saúde do concelho e da região.

V. Exa. é Ministra da Saúde e esta postura assumida demonstra uma total insensibilidade,

irresponsabilidade e desinteresse pelas matérias que tutela e que deveriam estar no centro das

V. preocupações. Para o Grupo Parlamentar do CDS-PP isto é inaceitável.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio



requerer à Senhora Ministra da Saúde, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e

fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1.Porque motivo não se dignou V. Exa. receber nem, sequer, responder aos pedidos de

reunião da Assembleia Municipal de Grândola?

2.Atendendo a que os referidos pedidos de reunião se prendiam com a discussão da

situação dos serviços públicos de saúde do concelho e da região, entende V. Exa. que a

postura que assumiu é a adequada e digna de uma Ministra da Saúde?

3.Não se preocupa V. Exa. com os diversos problemas e constrangimentos na área da

saúde com que esta região se depara, que se agravam no período de Verão, e para os

quais urge encontrar-se uma solução?

4.Quando vai V. Exa. dar resposta aos pedidos de reunião da Assembleia Municipal de

Grândola e quando tenciona V. Exa. agendar a reunião já por duas vezes solicitada?

Palácio de São Bento, 17 de junho de 2019

Deputado(a)s

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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