
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 25 de Dezembro, numa visita que efectuou à pediatria do Hospital de São João, no Porto,

Sua Excelência o Presidente da República fez as seguintes declarações: “Queria sublinhar que

estamos no início de uma nova fase e isso é bom. E essa nova fase tem calendários muito

precisos e teve uma ajuda fundamental dos Deputados à Assembleia da República, porque

permitiram neste caso excepcional o ajuste directo, sem concurso, para ser mais rápido,

permitiram a escolha da entidade contraente sem os limites que normalmente existem e

permitiram que não houvesse sequer visto prévio do Tribunal de Contas”.

Mais ainda, referiu Sua Excelência o Presidente da República que “o que é necessário para

haver o ajuste directo respeita ao primeiro semestre de 2019, porventura antes de Junho de

2019, o que significa que há condições para a obra poder arrancar até ao fim do ano”.

No entanto, numa entrevista deu ontem, quando questionada sobre a ala pediátrica do Hospital

de São João, a Senhora Ministra da Saúde afirmou que “até ao final do mês de Abril teremos o

projecto aprovado, teremos depois um ajuste directo que nos permitirá chegar à adjudicação

ainda este ano, estou em crer, e portanto o lançamento da obra no início do ano que vem”.

Face às declarações da Senhora Ministra da Saúde, que enorme perplexidade nos geraram, o

Grupo Parlamentar do CDS-PP entende ser da maior urgência obter cabais esclarecimentos por

parte da Senhora Ministra da Saúde.

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 à Senhora Ministra

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

respostas às seguintes perguntas:

1- Reitera V. Exa. as declarações que fez ontem numa entrevista, dizendo que o

lançamento da construção da ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto, será

apenas no início do ano que vem?

2- O que mudou para a Senhora Ministra ter atrasado, novamente, o arranque da obra?

3- Quais são, ao dia de hoje, os calendários precisos para todo o processo inerente a esta

obra?

4- Uma vez que Sua Excelência o Presidente da República tem-se empenhado

publicamente na construção da ala pediátrica do Hospital de São João e afirmou

publicamente haver condições para a obra poder arrancar até ao fim do ano, deu V. Exa.

conhecimento prévio ao Senhor Presidente da República de mais este adiamento?

Palácio de São Bento, 15 de janeiro de 2019

Deputado(a)s

ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)

TERESA CAEIRO(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELLO-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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