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Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

No passado dia 8 de Janeiro, o Jornal de Notícias noticiou a alegada intenção do encerramento

de prolongamentos horários de várias de Unidades de Saúde Familiar (USF) no distrito de

Braga. Isso mesmo foi noticiado, na mesma data, pelo Jornal Público.

Sabemos, todavia, que, nos termos da legislação em vigor, os horários das USF deverão ser

determinados pelas próprias Unidades que o estabelecem nos termos do artigo 10.º do DL n.º

297/2007, de 22 de Agosto. Com efeito, nos termos dos n.ºs 4 e 5 do referido preceito, “o

período de funcionamento […] pode ser objecto de redução ou de alargamento, de acordo com

as características geodemográficas da área de cada USF, a dimensão das listas de utentes e o

número de elementos que integram a equipa multiprofissional”, sendo certo, todavia que “a) A

redução deve ser adequada a cada situação concreta e estabelecida em função do número de

elementos que constituem a equipa multiprofissional” e que “b) O alargamento pode ser

estabelecido até às 24 horas, nos dias úteis, e entre as 8 e as 20 horas aos sábados, domingos

e feriados”. Aí se determina, ainda, que, “c) Pode ainda ser aprovado outro tipo de alargamento,

de acordo com as necessidades da população devidamente fundamentadas e em caso de

comprovada ausência de respostas alternativas”. Não obstante, “o alargamento e a redução do

período de funcionamento referidos no número anterior devem ser avaliados pelas ARS,

anualmente, de molde a averiguar da pertinência da sua manutenção”

Sabemos que foram encerrados prolongamentos de nocturnos e de fim de semana de várias

USF, nomeadamente da USF de S. João de Ponte em Guimarães.

Assim, nos termos do disposto na alínea d) do artigo 156.º da Constituição da República

Portuguesa e, bem assim, do preceituado na alínea d) do n.º 1 do art.º 4.º do Regimento da

Assembleia da República através de V. Exa, colocar ao Sr. Ministro da Saúde as seguintes

questões:

Quem determinou o encerramento do prolongamento nocturno do horário da USF de S. João

de Ponte?

1.

A USF propôs a manutenção desse prolongamento à ARS?2.

Em caso afirmativo, qual a posição da ARS sobre esse prolongamento horário.3.



Qual o impacto que a medida tem nas urgências hospitalares das áreas de residência dos

utentes da USF?

4.

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 29 de Maio de 2015

Deputado(a)s

FRANCISCA ALMEIDA(PSD)

NUNO REIS(PSD)

JORGE PAULO OLIVEIRA(PSD)

JOÃO LOBO(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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