
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 

No passado dia 21 de Abril do corrente os signatários questionaram a Sra. Ministra da Saúde

sobre o número de utentes sem “médicos de família” por concelho no distrito de Leiria e o

número de profissionais de saúde em falta por cada uma das unidades de saúde familiar e

centros de saúde do distrito de Leiria.

Ora, a Sra. Ministra respondeu ao requerimento em 14 de Junho do corrente, pese embora que

faltem elementos que são essenciais à análise do distrito num todo.

O norte do distrito, nomeadamente os concelhos de Ansião, Alvaiázere, Figueiró dos Vinhos,

Castanheira de Pera e Pedrogão Grande não vêm mencionados na resposta.

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

Deputados abaixo assinados, do Grupo Parlamentar do PSD, vêm, por este meio, requerer à

Ministra da Saúde, através de Vossa Excelência, informação concreta e precisa sobre:

O número de utentes sem “médicos de família” dos concelhos de Ansião, Alvaiázere, Figueiró

dos Vinhos, Castanheira de Pera e Pedrogão Grande

1.

O número de profissionais de saúde em falta por cada uma das unidades de saúde familiar e

centros de saúde dos concelhos anteriormente assinalados

2.

Palácio de São Bento, 15 de junho de 2022

Deputado(a)s

HUGO PATRÍCIO OLIVEIRA(PSD)

PAULO MOTA PINTO(PSD)

OLGA SILVESTRE(PSD)



Deputado(a)s

JOÃO 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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