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ASSEMBL£lA DA ~EPOBUCA

a

Solicitam a tomada de medidas que conduzam
manuten<;ao das conven<;5es
existentes com grupos de medicos privados no Centro de Saude da Senhora
da Hora
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A peti<;ao deu entrada na Assembleia da Republica a 09 de mar<;o de 2015 e
foi distribulda

a esta Comissao no dia 25 de mar<;o.

I. A petic;ao
A presente peti<;ao on line, da iniciativa de Carlos Jorge Mesquita Correia, foi
subscrita

por 958 cidadaos,

conduzam

a

que «Solicitam

a tomada

de medidas

que

manuten<;ao das conven<;5es existentes com grupos de medicos

privados no Centro de Saude da Senhora da Hora».
Os subscritores

da peti<;ao referem que estao preocupados

extin<;ao das conven<;5es existentes

com a posslvel

na Senhora da Hora com grupos

de

medicos privados que asseguram a presta<;ao de cuidados de saude familiar
porque elementos.

Informam

que as condi<;5es que levaram

a

cria<;ao de

unidades de saude privadas nao se alteraram e que tem a ver com a existencia
voluntaria de utentes inscritos nas listas destas unidades, havendo uma maior
rentabilidade
significativo

econ6mica para

0

SNS e a existencia de um elevado numero

de utentes inscritos no Centro de Saude da Boa Hora e que nao

tem medico de familia.

Frisam que elementos da Unidade local de Saude de

Matosinhos

comunicaram

recentemente

que terminaria

propunham

a deslocaliza<;ao dos utentes

0

modele atual

para uma USF que abriria

Cust6ias, caso contrario ficariam sem medico de familia. Assim, perante
foi referido,
funcionamento

pretendem

a tomada

de medidas

no sentido

e
em

0

que

de manter

0

das mencionadas conven<;5es pelas raz5es atras invocadas.

Assim, parece-nos

que a petic;ao reline as condic;6es necessarias

para

que possa ser admitida.

III. Tramitac;ao subsequente
1. Em conformidade

com

0

disposto nos artigos 21.0, 24.0 e 26.° da Lei de

Exerdcio de Peti<;ao, tratando-se

de uma peti<;ao com 958 assinaturas, nao

e obrigat6ria a audi<;ao do primeiro peticionario,

nao tera de ser apreciada
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em Plenario e nao carece de publica<;ao no Diario da Assembleia

da

Republica.
2. A Comissao devera apreciar e deliberar sobre a Peti<;ao no prazo de 60
dias (que em princfpio termina no dia 18 de junho),

a contar da data da

sua admissao (artigo 17.0, n.O 6).

IV. Conclusao
1. Face ao exposto, propoe-se a admissao da presente

peti~ao.

2. Prop5e-se ainda que seja solicitada informa<;ao ao Ministro da Saude
3. Acresce referir

que, ao abrigo do artigo

17.° da mesma Lei, uma vez

admitida a peti<;ao pela Comissao, devera ser nomeado
que elaborara

a

0

0

Deputado Relator

Relat6rio Final a aprovar pel a Comissao, que sera enviado

PAR para agenda mento, sendo dado conhecimento

dele ao peticionario.

