
Projeto de Resolução n.º 911/XII/3.ª

Cessação da vigência do Decreto-Lei n.º Decreto-Lei n.º 138/2013 de 9 de 
outubro, que «define as formas de articulação do Ministério da Saúde e os 
estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com as 
instituições particulares de solidariedade social, bem como estabelece o 
regime de devolução às Misericórdias dos hospitais objeto das medidas 
previstas nos Decretos-Leis n.ºs 704/74, de 7 de dezembro, e 618/75, de 11 de 
novembro, atualmente geridos por estabelecimentos ou serviços do SNS» 

Publicado em Diário da República n.º 195, Série I, de 9 de outubro de 2013

No âmbito da Apreciação Parlamentar n.º 65/XII/3.ª, relativa ao Decreto-Lei 
n.º138/2013, de 09 de outubro, que «define as formas de articulação do Ministério 
da Saúde e os estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
com as instituições particulares de solidariedade social, bem como estabelece o 
regime de devolução às Misericórdias dos hospitais objeto das medidas previstas 
nos Decretos-Leis n.ºs 704/74, de 7 de dezembro, e 618/75, de 11 de novembro, 
atualmente geridos por estabelecimentos ou serviços do SNS» os deputados do 
Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” apresentam o seguinte 
Projeto de Resolução.

A Assembleia da República, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 169.º 
da Constituição da República Portuguesa e dos artigos 192.º a 194.º do Regimento 
da Assembleia da República, resolve determinar a Cessação da vigência do 
Decreto-Lei n.º Decreto-Lei n.º 138/2013 de 9 de outubro, que «define as 
formas de articulação do Ministério da Saúde e os estabelecimentos e 
serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com as instituições particulares 
de solidariedade social, bem como estabelece o regime de devolução às 
Misericórdias dos hospitais objeto das medidas previstas nos Decretos-Leis 
n.ºs 704/74, de 7 de dezembro, e 618/75, de 11 de novembro, atualmente 
geridos por estabelecimentos ou serviços do SNS» 

Assembleia da República, 16 de janeiro de 2014

Os Deputados

José Luis Ferreira                 Heloísa Apolónia


