
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 

Uma recente notícia, veiculada pela comunicação social, dá conta de que há uma grave

carência de pessoal na Unidade de Tratamento Intensivo de Toxicodependências e Alcoolismo

(UTITA) das Forças Armadas.

De acordo com a informação transmitida, esta importante unidade, que desempenha um

relevante papel e ganhou prestígio junto dos militares dos ramos das Forças Armadas, tem um

quadro de 29 funcionários, mas faltam preencher 21 vagas nesta unidade.

Esta grave falta de recursos humanos leva ao sistemático recurso a prestação de serviços,

algumas com mais de 18 anos, e tem consequências na quantidade de internamentos que

ocorreram.

Importa, por fim, referir que, não obstante esta unidade ter sido criada no âmbito da Marinha, ela

presta importantes cuidados de saúde aos militares de todos os ramos das Forças Armadas e

às forças de segurança.

Assim ao abrigo da alínea d) do artigo 156º da Constituição e nos termos e para os efeitos do

229º do Regimento da Assembleia da República, pergunto ao Ministério da Defesa o seguinte:

1.º- Confirma este Ministério a falta de recursos humanos na UTITA?

2.º Tendo em conta o importante papel que esta unidade desempenha, que medidas vai este

Ministério tomar para resolver este problema e preencher o quadro de pessoal previsto para

esta unidade?

Palácio de São Bento, quinta-feira, 29 de Setembro de 2016

Deputado(a)s

JORGE MACHADO(PCP)



____________________________________________________________________________________________________________________________
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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