
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 

No decurso do exercício das nossas funções, temos a obrigação de ir acompanhando as várias

dinâmicas existentes nos nossos círculos eleitorais nos diversos sectores de atividade.

Nestes termos, foi dado conhecimento a este Grupo Parlamentar, de uma situação relativa ao

funcionamento da extensão de Saúde da vila de Serra D’El-Rei, concelho de Peniche, distrito de

Leiria.

Os subscritores referem que não existe informação disponível, por parte das entidades

responsáveis na área da saúde, sobre a solução definitiva para a substituição da médica de

família da Extensão de Saúde da vila de Serra D’El-Rei.

Foi-nos informado que a autarquia local recebeu, por parte da Diretora Executiva do

Agrupamento de Centros de Saúde (ACES), Ana Pisco, a informação com o nome e a data para

a entrada ao serviço da médica de família.

Não obstante, salientam ainda na missiva que nos remeteram que a “Diretora Executiva do

ACES aproveitou para informar que teriam médica mas que não teriam o funcionário

administrativo necessário ao funcionamento da Extensão do Centro de Saúde de Serra D’El-

Rei.”

Esta situação tem provocado diversos constrangimentos ao regular funcionamento dos serviços,

a toda a população e coloca em causa o direito das pessoas à saúde, evidenciando as enormes

dificuldades sentidas no sector da saúde nesta região.

A população exige uma solução urgente para ultrapassar esta situação.

Tendo em conta o disposto na alínea d) do artigo 156.º da Constituição da República

Portuguesa 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, o(a)s Deputado(a)s, abaixo-assinados, vêm por este meio a S. Exa. a Ministro da



Saúde, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:

Quais as medidas/soluções implementadas a curto prazo, com carácter de urgência, no

sentido de manter em pleno funcionamento a extensão de saúde de Serra D’El Rei, no

concelho de Peniche, garantido, desta forma, o acesso aos cuidados de saúde por parte da

população!?

1.

Palácio de São Bento, 11 de julho de 2019

Deputado(a)s

PEDRO PIMPÃO(PSD)

MARGARIDA BALSEIRO LOPES(PSD)

TERESA MORAIS(PSD)

FELICIANO BARREIRAS DUARTE(PSD)

JOSÉ ANTÓNIO SILVA(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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