
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 

O PAN recebeu dezenas de queixas de cidadãos relativamente à impossibilidade de vacinação

junto dos serviços veterinários municipais.

Esta situação, segundo informação recolhida junto das Câmaras Municipais, prende-se com o

facto da DGAV ainda não ter publicado o despacho relativo aos procedimentos devidos, o que

resultou numa suspensão de serviços relacionados com a vacinação e a identificação eletrónica.

Relembra-se que muitos cidadãos e cidadãs dependem dos serviços veterinários municipais

para proceder quer à vacinação quer à identificação dos seus animais, considerando que as

taxas associadas são de valor mais baixo do que numa clínica privada. Por esta razão,

consideramos urgente a clarificação desta questão e a publicação do despacho relativo à

Campanha de Vacinação Anti-Rábica de 2021, articulando com as autoridades de saúde um

plano que respeite as normas sanitárias relacionadas com a prevenção e combate à pandemia

de Covid-19.

Assim, ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República

Portuguesa e da alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República, vêm

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

requerer as seguintes informações ao Ministério da Agricultura:

Para quando está prevista a publicação do despacho relativo à Campanha de vacinação e

identificação eletrónica?

1.

Existe já alguma orientação da DGAV, em articulação com a DGS, para a realização da

campanha de vacinação e identificação eletrónica por parte dos médicos-veterinários

municipais? E se sim, para quando está previsto o arranque da campanha?

2.



Palácio de São Bento, 23 de fevereiro de 2021

Deputado(a)s

ANDRÉ SILVA(PAN)

BEBIANA CUNHA(PAN)

INÊS DE SOUSA REAL(PAN)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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