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Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

No início do ano de 2019, a dívida do Ministério da Saúde, às corporações de bombeiros de

todo o País, subiu para mais de 35 milhões de euros.

O Presidente da Liga dos Bombeiros afirmou, então, inclusivamente, que “Há associações à

beira da rutura”, faltando “dinheiro para pagar aos bombeiros, para o combustível”, o que, ainda

segundo o referido responsável, “está a comprometer o socorro” às populações e, em especial

aos doentes a necessitar de transporte.

Sucede que ontem, no debate quinzenal do Governo com a Assembleia da República, o

Primeiro Ministro afirmou, em resposta a uma pergunta que lhe foi dirigida pelo Presidente do

Grupo Parlamentar do PSD, Deputado Fernando Negrão, que “A indicação da Senhora Ministra

da Saúde é a de que a dívida [aos bombeiros]está paga”.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

Deputados abaixo assinados, do Grupo Parlamentar do PSD, vêm, por este meio, dirigir à

Ministra da Saúde, através de Vossa Excelência, as seguintes perguntas:

Confirma que, à data de ontem, dia 13 de maio de 2019, a dívida do Estado às corporações

de bombeiros de todo o País se encontra efetivamente paga, tal como o afirmou o Primeiro-

Ministro?

1.

Qual o valor efetivamente pago às corporações de bombeiros, desde o início de 2019?2.

Qual é, na presente data, o montante exato da dívida do Estado às corporações de

bombeiros de todo o País e qual é o prazo previsto para o seu pagamento integral?

3.

Palácio de São Bento, 14 de maio de 2019
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____________________________________________________________________________________________________________________________
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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