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Exma. Senhora
Chefe de Gabinete de Sua Excelência a
Presidente da Assembleia da República
e-mail: iniciativa.legislativa@ar.parlamento.pt
c/c: joana.motapinto@ar.parlamento.pt
Proposta de Lei 206/XII/3 - Procede à transposição para ordem jurídica interna
da Diretiva n.º 2011/24/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de
março de 2011, relativa ao exercício dos direito dos doentes em matéria de
cuidados de saúde transfronteiriços
No que concerne à proposta de lei em apreço, com a vossa ref.ª 20, de
2014/01/30, encarrega-me o Excelentíssimo Secretário Regional dos Assuntos
Sociais, de informar Vossa Excelência, ao abrigo das disposições concatenadas
do n.º 2 do artigo 229.º da Constituição da República Portuguesa e do artigo 40.º
do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira, aprovado
pela Lei n.º 13/91, de 5 de junho, revisto e alterado pelas Leis n.ºs 130/99, de 21
de agosto, e 12/2000, de 21 de junho, que nada temos a acrescentar
relativamente ao parecer anteriormente proferido, remetido a 2014/01/24, ao
Excelentíssimo Chefe de Gabinete do Ministro da Presidência e dos Assuntos
Parlamentares, que abaixo se transcreve na íntegra:
“A Região acompanha os objetivos, valores e princípios que norteiam a feitura da
aludida proposta, bem como a sua extensão ao Serviço Regional de Saúde da
Região Autónoma da Madeira, porquanto, consagra um conjunto de direitos e
estabelece regras de acesso aos doentes a cuidados de saúde transfronteiriços,
por forma a garantir a sua segurança e a qualidade dos cuidados de saúde
prestados.
No tocante à aplicação à Região Autónoma da Madeira e, reafirmando a posição
expressa em sede da discussão pública desta matéria, o diploma normativo que
consubstanciará esta proposta de lei carecerá de adaptação legislativa e ou
regulamentar”.

Com os melhores cumprimentos,
Miguel Pestana
(Chefe de Gabinete)
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