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Exmo. Senhor
Presidente da Assembleia Legislativa
da RegiOo AutOnoma dos Acores
9901-858 Horta

REQUERIMENTO

Prestagão de servigos de Medicina Dentaria no Centro de Sa Ode das Flores

Considerando que as caracteristicas demograficas e a dispersäo geografica do nosso
arquipelago constituem uma dificuldade acrescida a fixagäo de profissionais quafificados,
nomeadamente na area da saOde, corn particular relevencia nas ilhas menos populosas e mais
distantes;

Considerando que pan minimizar essas dificuldades foi criado atravOs da portaria n. 2 43/97 de
26 de Junho, alterada pela portaria n. 2 32/2000 de 11 de Maio, urn regime de deslocagio de
especialistas as ilhas sem hospital;

Considerando que pan incrementar a forma*, de especialistas e fomentar a sua fixag5o na
Regiio foi criado urn regime de atribuig5o de bolsas de estudo, que contempla como
contrapartida a prestag5o de servigo na Regi5o;

Considerando que neste momento prestam servigos de Medicine Denthria no Centro de SaOde
de Santa Cruz das Flores duas m6dicas deslocadas, corn todos os encargos e acrOscimos dal
decorrentes em termos de despesa póblica;

Considerando que reside na Ilha das Flores uma MOdica Dentista, que foi tambOm beneficiaria
de bolsa de estudo atribuida pela Região, corn a qual se comprometeu a prestagão de servigos
profissionais como forma de compensag5o;
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Considerando que a prestacão de services no Centro de Saüde da Ilha das Flores por parte
desta profissional n5o acarretaria onerosidade da Regi5o relativamente a deslocac6es e
alojamento;

Considerando que uma gest5o parcimoniosa e rigorosa dos dinheiros palicos deve ser urn dos
desideratos de qualquer executive;

Considerando que o objective de fixar medicos nas chamadas Ilhas da Coes5o n5o deve ser
comprometido e que, neste caso, a valencia medica existe mas este ern manifesto
suba proveitamento;

Ao a brigo das disposicaes estatuterias e regimentais apliciveis requeiro, corn carecter de
urgencia, que o Governo Regional dos Acores me envie os seguintes esclarecimentos:

1- Como justifica o Governo Regional a opg5o pela deslocack de Medicas Dentistas a Ilha
das Flores para prestacao de services, tendo uma Medica dessa area especifica na
situagào de residente?

2- Ao abrigo de que regime se deslocam as referidas Medicas Dentistas a Ilha das flores?

3- Considera o Governo Regional adequada a gestic, de recursos humanos e financeiros
nesta situag5o?

4- Considera o Governo Regional importante a fixag5o de valancias medicas nas Ilhas da
Coes5o?

5- Em caso afirmativo, em que medida se enquadra a actual gest5o de recursos humanos
no objective de fixag5o de valencias módicas nas Ilhas da Coes5o?

6- Quando tenciona o Governo Regional corrigir esta situagão de forma a atingir
simultaneamente dois objectives: Lima gest5o mais racional e o contributo para a
fixag5o de valencia módica especifica na Ilha das Flores?

7- Solicita-se ainda que sejam facultadas ao requerente cepias dos CrItimos relaterios de
deslocac5o das supracitadas Medicas, ao abrigo do ponto 4 do artigo 10 9. da portaria
43/97 de 26 de Junho.
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