
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Em 4 de Fevereiro de 2013, através do Requerimento nº 153/XII (2ª) solicitei ao Governo

"informação sobre o numero de AUE concedidas para administração dos fármacos boceprevir e

telaprevir, nos anos 2011 e 2012, discriminadas por unidade hospitalar".

Fundamentei este meu requerimento na necessidade de "avaliar a equidade do fornecimento

desses medicamentos", em face da existência de notícias quedão conta da administração

destes fármacos apenas em algumas unidades do SNS.

Recebi a resposta ao meu requerimento em 6 de Junho de 2013, com quatro meses de atraso,

através do ofício com a referência nº 3227, da Secretária de Estado dos Assuntos

Parlamentares e da Igualdade.

No entanto, para minha surpresa, e apesar do tempo decorrido - o quádruplo do tempo

legalmente estabelecido - a resposta apareceu absolutamente incompleta. O Ministério da

Saúde indica terem sido concedidas 159 AUE (54 para o boceprecir e 105 para o telaprevir),

mas omite a discriminação por unidades hospitalares, objeto principal indicado no meu

requerimento.

Trata-se de um comportamento lamentável de sonegação de informação à Assembleia da

República e de tentativa de limitar o poder de fiscalização dos deputados. Dele darei conta à

direcção do meu Grupo Parlamentar e à Sra. Presidente da Assembleia da República.

Entretanto não desisto de obter a informação a que legitimamente tenho direito e por isso, ao

abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis (nomeadamente o nº 3 do artigo 155º e a

alínea d) do artigo 156º da Constituição da República Portuguesa, o nº 3 do artigo 12º do

Estatuto dos Deputados e o artigo 229º do Regimento da Assembleia da República) venho por

este meio requerer ao Sr. Ministro da Saúde, por intermédio de Vossa Excelência, o seguinte:

Informação, discriminada por unidade hospitalar,sobre o numero de AUE concedidas para

administração dos fármacos boceprevir e telaprevir, nos anos 2011 e 2012.



Palácio de São Bento,  quarta-feira, 12 de Junho de 2013

Deputado(a)s

MANUEL PIZARRO(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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