
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:

No dia 11 de fevereiro p.p., os deputados abaixo-assinados enviaram à Senhora Ministra da

Saúde a Pergunta 1319/XIII/4 sobre “Dívidas à Associação Humanitária dos Bombeiros

Voluntários de Constância”, sem que, até à data, tivesse chegado ao Grupo Parlamentar do

CDS-PP qualquer resposta.

De acordo com 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, terminou

já o prazo de 30 dias fixado como limite para resposta.

Os deputados abaixo-assinados vêm, deste modo, submeter novamente as questões

anteriormente colocadas, abstendo-se de repetir os considerandos formulados na Pergunta

1319/XIII/4, aguardando resposta no prazo fixado pela lei.

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;

As Deputadas do CDS-PP, abaixo-assinadas, vêm por este meio requerer à Senhora Ministra da

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

respostas às seguintes perguntas:

1- Tem V. Exa. conhecimento da dívida do Centro Hospitalar do Médio Tejo denunciada

pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Constância (BVC)?



2- Confirma V. Exa. que essa dívida, em particular, ascende a 395 mil euros? Qual o

montante exato da dívida aos BVC?

3- Quando e como será paga essa dívida?

4- Tendo em conta a situação de asfixia e rutura em que se encontram os BVC, está o

Ministério da Saúde disponível para um acordo que permita a regularização desta dívida

faseadamente?

5- Está o Ministério da Saúde disposto para começar, no imediato, a pagar a dívida em

causa?

6- Confirma V. Exa. que o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Constância solicitou

ao seu Gabinete uma audiência com caráter urgente? Para quando está marcada essa

audiência?

Palácio de São Bento, 20 de março de 2019

Deputado(a)s

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)

VÂNIA DIAS DA SILVA(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.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: 
	txtNrRequerimento[0]: 
	txtLegRequerimento[0]: 
	txtSessaoRequerimento[0]: 
	txtTipoRequerimento[0]: 

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: X
	txtNrPergunta[0]: 1672
	txtLegPergunta[0]: XIII
	txtSessaoPergunta[0]: 4

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2019-03-20
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Dívidas à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Constância
	txtDestinatario[0]: Min.  da   Saúde

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2019-03-20T12:35:18+0000
	Vera Bello (Assinatura Qualificada)


		2019-03-20T15:07:09+0000
	António Carlos Monteiro (Assinatura Qualificada)


		2019-03-20T15:32:30+0000
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2019-03-20T12:35:21+0000
	Unknown signer e2c5fb1f6f0ba36f53dbbd3e0743e83b288171d1


		2019-03-20T15:07:32+0000
	Unknown signer 4216e4da0e8c354e3410ab70244522fbc033b922


		2019-03-20T15:32:38+0000
	Unknown signer 193ded3378691b9be106d148b9ae3a4002db2796




