
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 

Como é do conhecimento público a Extensão de Saúde da Atouguia da Baleia, no concelho de

Peniche, tem tido dificuldades em garantir os serviços mínimos aos utentes.

A falta de médicos tem vindo a prejudicar a população que é fustigada pela insuficiência e

incompetência dos serviços do estado.

Segundo o Sr. Presidente da Junta, secundado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de

Peniche (em declarações públicas), desde agosto, que tem uma médica disponível para exercer

funções e que aguarda autorização por parte do ACES Oeste Norte, da ARSLVT para começar

a trabalhar com base em acordo a estabelecer entre o Ministério da Saúde e uma IPSS.

Os signatários perante tal inoperância entendem como inaceitável que esta autorização esteja

pendente há mais de quatro meses.

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 ao

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

Tem o Sr. Ministro conhecimento de tal inoperância?1.

Vai o Sr. Ministro dar instruções para que em nome da razoabilidade seja resolvida esta

questão de forma célere?

2.

Sabe o Sr. Ministro o número de médicos em falta por unidade, extensão ou centro de saúde

de todo o distrito de Leiria? Solicitamos essa listagem.

3.

Sr. Ministro quantos e quais os acordos locais estabelecidos em cada concelho com IPSS´s4.



no distrito de Leiria com a finalidade de dotar esses serviços de profissionais de saúde?

Palácio de São Bento, 15 de dezembro de 2022

Deputado(a)s

HUGO PATRÍCIO OLIVEIRA(PSD)

OLGA SILVESTRE(PSD)

JOÃO MARQUES(PSD)

JOÃO BARREIRAS DUARTE(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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