
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 

Consultado na presente data o site da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS),

verifica-se que não se encontram publicados os Acordos Modificativos dos Contratos-Programa

dos Hospitais EPE do Serviço Nacional de Saúde (SNS), relativos ao ano de 2019, apesar de

terem já decorrido duas semanas desde a sua entrada em vigor.

Assim, ao abrigo das normas constitucionais e regimentais aplicáveis, designadamente da

alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República Portuguesa, vêm os Deputados abaixo

assinados, por intermédio de V.ª. Exa., solicitar o envio ou a disponibilização online, com

caráter de urgência, de todos os Acordos Modificativos dos Contratos-Programa celebrados

para o ano de 2019, relativos aos Hospitais, Centros Hospitalares e Unidades Locais de Saúde

do SNS, em condições de legibilidade dos montantes dos subtotais e dos totais,

designadamente nos respetivos Apêndices.

Palácio de São Bento, 18 de janeiro de 2019

Deputado(a)s

ADÃO SILVA(PSD)

RICARDO BAPTISTA LEITE(PSD)

LUÍS VALES(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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