
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 

Considerando que:

1 – A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), criada em 2006, traduz-se

num modelo organizacional, que envolve o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e

Segurança Social e o Ministério da Saúde, numa rede formada por um conjunto de instituições

públicas, sociais e privadas, que prestam cuidados continuados de saúde e de apoio social.

2 – A resposta das unidades promove a continuidade de cuidados de forma integrada a pessoas

em situação de dependência e com perda de autonomia.

3 – A RNCCI assenta no pressuposto de que a população portuguesa com mais de 65 anos

continuará a crescer nos próximos anos e, consequentemente, aumentarão as situações de

dependência. A adequação de respostas nesta área favorece uma política amiga das famílias e

da qualidade de vida das pessoas idosas, potenciando a sua autonomia e

desinstitucionalização.

4 – O Grupo Parlamentar do CDS-PP teve conhecimento que, nas últimas semanas, se têm

verificado atrasos nos pagamentos, por parte do Ministério da Saúde, a diversas Unidades de

Cuidados Continuados Integrados.

5 – A confirmar-se esta informação, o Grupo Parlamentar do CDS-PP fica muito apreensivo,

uma vez que atrasos nos pagamentos às Unidades comprometem a sua viabilidade económica,

os pagamentos de salários aos seus funcionários e, acima de tudo, comprometem a prestação

de cuidados de qualidade aos utentes.



Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro da

Saúde, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:

1 – Confirma V. Exa. que estão em atraso pagamentos a diversas Unidades de Cuidados

Continuados Integrados?

2 – Quais são as Unidades em causa?

3 – Porque motivo estão em atraso os pagamentos às Unidades?

4 – Que medidas pretende V. Exa. tomar, de imediato, no sentido de regularizar esses

pagamentos e assegurar que a qualidade da prestação de cuidados aos utentes não é, de

forma alguma, colocada em causa?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 20 de Julho de 2016

Deputado(a)s

ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

TERESA CAEIRO(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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