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Informações;

Apreciação e votação da ata n.º 175, de 3 de julho;

Discussão e votação do requerimento do CDS-PP, que solicita a audição do
Presidente do INEM,  «com o objectivo de explicar a esta Comissão qual a situação
actual do INEM, os reais tempos de resposta às chamadas de emergência e se está,
de algum modo, ameaçado o socorro atempado às vítimas»;

Discussão e votação do Parecer relativo ao PJL n.º 1114/XIII/4.ª (PCP) - «Integra o
Hospital de Braga no Serviço Nacional de Saúde» -  Autora do Parecer: Deputada
Vânia Dias da Silva;

Discussão e votação do Parecer sobre o PJL n.º 1208/XIII/4.ª (PSD) - «Altera a Lei
n.º 24/2009, de 29 de Maio, por forma a integrar um membro nomeado pela Ordem
dos Psicólogos Portugueses no Conselho Nacional de Ética para as Ciências da
Vida» - Autor do Parecer: Deputado João Gouveia;

Ratificação das votações indiciárias relativas ao Texto de Substituição resultante do
PJL n.º 1030/XIII/4.ª (BE) - «Alteração ao Regime Jurídico da Gestação de
Substituição (quinta alteração à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho)»;

Ratificação das votações indiciárias do Texto de Substituição resultante das
iniciativas legislativas relativas à Lei de Bases da Saúde (PJL 914/XIII/4.ª (BE); PJL
1029/XIII/4.ª (PCP); PJL 1065/XIII/4.ª (PSD); PJL 1066/XIII/4.ª (CDS-PP) e PPL
171/XIII/4.ª);

Ratificação das votações indiciárias do Texto Final resultante do PJL n.º 997/XIII/4.ª
(CDS-PP) - «Reforço da autonomia das entidades hospitalares integradas no
Serviço Nacional de Saúde para contratação de recursos humanos»;
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Audição do Presidente da ARSLVT, requerida pelo PCP, pelo BE e pelo PSD, sobre
o «possível encerramento das urgências de obstetricia durante os meses de verão,
na região de Lisboa»;

Audição da Ordem dos Médicos, requerida pelo PSD, sobre o «possível
encerramento das urgências de obstetricia durante os meses de verão, na região de
Lisboa».
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Discussão e votação das propostas de alteração do BE, PCP e PSD ao Decreto-Lei
n.º 25/2009, de 11 de fevereiro, que «Estabelece o número de posições
remuneratórias das categorias da carreira especial de técnico superior das áreas de
diagnóstico e terapêutica e identifica os respetivos níveis da tabela remuneratória
única. Define ainda as regras de transição dos trabalhadores integrados na carreira
de técnico de diagnóstico e terapêutica, prevista no Decreto-Lei n.º 564/96, de 21 de
dezembro, para a carreira especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e
terapêutica», no âmbito das Apreciações Parlamentares n.ºs 115/XIII/4.ª (BE),
123/XIII/4.ª (PCP) e 125/XIII/4.ª (PSD);

Discussão do Projeto de Resolução n.º 1674/XIII/3.ª (PCP) - «Pelo reforço de
respostas na área da saúde infantil nos Cuidados de Saúde Primários»;

Fixação da Redação Final do Projeto de Resolução n.º 2050/XIII/4.ª (BE) -
«Recomenda ao Governo a adoção de medidas para a integração e apoio nas
escolas às crianças e jovens com diabetes tipo 1»;

Discussão e votação do Parecer relativo aos PJL's n.ºs 1229/XIII/4.ª (PCP) -
«Estabelece o regime de dispensa de medicamentos anti psicóticos no Serviço
Nacional de Saúde» e 1230/XIII/4.ª (PCP) - «Regula a dispensa gratuita de
medicamentos a cidadãos maiores de 65» - Autora do Parecer: Deputada Isabel
Galriça Neto;

Discussão e votação do Relatório Final da Petição n.º 600/XIII/4.ª - «Solicitam a
adoção de medidas com vista à construção do novo hospital central público do
Alentejo» - Relator: Deputado António Costa Silva;

Discussão do Projeto de Resolução n.º 2266/XIII/4.ª (PSD), «Recomenda ao Governo
que assegure a realização de um estudo prévio que permita avaliar os termos da
revisão da carreira especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e
terapêutica»;

Outros assuntos.

-

-


