
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. mo  Sr.º Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

A população de Lagares da Beira se encontra há cerca de dois anos sem médico de família na

extensão local do Centro de Saúde, funcionando esta apenas com um enfermeiro.

Os cerca de dois mil utentes servidos pela referida extensão são maioritariamente idosos, na

maioria com reformas muito baixas, e sem possibilidade de se deslocar ao Centro de Saúde na

sede do concelho, quer por falta de transporte quer por falta de meios financeiros.

De acordo com um comunicado da Junta de Freguesia de Lagares da Beira, os autarcas

responsáveis enviaram, por mais do que uma vez, vários ofícios a todas as autoridades

competentes, desde o Ministério da Saúde ao Município de Oliveira do Hospital, passando pela

Administração Regional de Saúde do Centro, Agrupamento de Centros de Saúde Pinhal Interior

Norte e Centro de Saúde de Oliveira do Hospital, sempre reivindicando a colocação imediata de

um médico de família na extensão de saúde da vila.

Tanto os responsáveis pela Junta de Freguesia como a população de Lagares da Beira, já se

manifestaram publicamente, em várias ocasiões, e em todas as Assembleias Municipais a Junta

de Freguesia tem manifestado o seu desagrado e solicitado que esta situação seja rapidamente

resolvida.

De acordo com notícias publicadas na imprensa local e nacional, fonte da Administração

Regional de Saúde do Centro terá dito que tem “sistematicamente aberto vagas”, mas que os

concursos “ficam desertos de candidatos”.

Assim:

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



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

República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro da

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

respostas às seguintes perguntas:

1. Tem V. Exa. conhecimento desta situação?

2. Que medidas estão a ser tomadas pelas autoridades responsáveis para a resolução do

problema?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 13 de Abril de 2016

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)

TERESA CAEIRO(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(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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