
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:

Notícias recentes dão conta do pedido de audiência ao Senhor Primeiro-Ministro por parte dos

Presidentes das câmaras municipais de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines,

no distrito de Setúbal, e Odemira, no distrito de Beja, a propósito do subfinanciamento da

Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA), que, asseguram, está a contribuir para a

degradação e agravamento da qualidade dos serviços prestados à população de todo o Alentejo

Litoral (cerca de 98 mil habitantes).

Para os autarcas, o "subfinanciamento da ULSLA, cuja capitação define uma transferência de

verbas insuficientes e proporcionalmente muito inferiores à esmagadora maioria das restantes

unidades hospitalares, repercute-se não apenas ao nível da gestão, mas também na capacidade

de atração de recursos humanos", nomeadamente no corpo clínico e de enfermagem.

O pedido de audiência ao Senhor Primeiro-Ministro surge depois de, em outubro, os autarcas

terem solicitado reuniões com ‘caráter de urgência’ ao Senhor Ministro da Saúde e ao Senhor

Secretário de Estado da Saúde, que não chegaram a ser agendadas.

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 CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Senhor Ministro

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

respostas às seguintes perguntas:



1- Confirma V. Exa. os pedidos de audiência/reunião que lhe foram dirigidos, e ao Senhor

Secretário de Estado da Saúde, por parte dos autarcas do Alentejo Litoral? Quais os

motivos por que esses pedidos não foram atendidos?

2- Tendo em conta os muitos alertas que têm chegado a V. Exa. – inclusivamente através

do Grupo Parlamentar do CDS-PP –, dando conta da cada vez mais acentuada

degradação da prestação de cuidados de saúde na Unidade Local de Saúde do Litoral

Alentejano, por que motivo não foram já tomadas medidas para dar resposta efetiva aos

vários problemas que se fazem sentir?

3- Estão as cativações na área da saúde na origem dessa degradação e também da

incapacidade de atração de recursos humanos?

Palácio de São Bento, 4 de dezembro de 2017

Deputado(a)s

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

JOÃO REBELO(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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