
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 

A Sra. Ministra da Saúde em 26 de Outubro do corrente em resposta às questões colocadas

pelos deputados à Assembleia da República do PSD do círculo de Leiria sobre o mau

funcionamento da Unidade de Saúde de Santa Catarina – Caldas da Rainha, transmitiu citamos

“ Para suprir a falta de pessoal médico naquela unidade, e por não ter sido possível concretizar

a contratação de prestação dos serviços médicos ou alocar profissionais médicos no âmbito da

parceria estabelecida com a Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha, foi deslocado

para aquela unidade, desde o inicio do corrente mês de novembro, um médico em regime de

contrato de trabalho a termo certo, que assegura a realização de consultas médicas em dois

dias por semana aos utentes daquela localidade.”

Ora chegou ao conhecimento dos signatários, que a resposta de V/Exa. já não corresponde à

realidade, visto que o serviço que já era precário na sua assistência em apenas dois dias foi

reduzido para apenas dia e meio, com a indicação de que os utentes se dirijam a outra unidade.

Se os serviços prestados na referida unidade de saúde, tal como os signatários já outrora lhe

transmitiram, estão muito aquém do necessário para a população abrangida pelo mesmo, com

as recentes noticias é claro que os cuidados de saúde primários nesta freguesia, no concelho

das Caldas da Rainha e no distrito de Leiria caminham “alegre” e infelizmente para o abismo.

Face ao exposto, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

deputados abaixo assinados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata vêm perguntar

à Senhora Ministra da Saúde, através de Vossa Excelência, o seguinte:

Tem a Sra. Ministra conhecimento deste constante “desgoverno” do ACES Oeste Norte?1.

Vai a Sra. Ministra envidar esforços para garantir recursos humanos que permitam o normal

funcionamento da unidade de saúde?

2.

Assume a Sra. Ministra a responsabilidade da falta de assistência condigna aos utentes

desta unidade de saúde?

3.



Palácio de São Bento, 26 de novembro de 2021

Deputado(a)s

HUGO PATRÍCIO OLIVEIRA(PSD)

MARGARIDA BALSEIRO LOPES(PSD)

PEDRO ROQUE(PSD)

OLGA SILVESTRE(PSD)

JOÃO GOMES MARQUES(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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