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Resolução da Assembleiada RepúblicanO90/2010.

Destinatário: MinistradaSaúde.

Ex.mo Sr. PresidentedaAssembleiada República
Considerandoque:

1 - Nodia 27 de Maiode 2010,o CDS-PPapresentou
na Assembleia
da Repúblicao Projectode
Resolução
nO157/X1/1a
a recomendar
aoGoverno
que:
"1_ ElaboreduasTabelasdistintas,mascomplementares:
a) TabeladeIncapacidades
Deco"entesdeDoençasCrónicas;
b) TabeladeFuncionalidade.

2 - Para o efeito,crie uma estruturacompostapor peritosinterministeriais
e multidisciplinares,
designadamente,
representantes
dosMinistérios
dasFinanças,do Trabalhoe da Solidariedade
Social,da
Educação,da Ciência,Te,cnQlogia
e EnsinoSuperiore do..ConselhoNacionalpara Reabilitaçãoe
- CNRIPD,a funcionarna directadependência
do Ministroda
IntegraçãodasPessoascomDeficiência
Saúde.
3 - Paraa elaboraçãodestasduas Tabelas,se tomecomobasea Classificação
Internacional
da
Funcionalidade,
Incapacidade
e Saúde(CIF),desenvolvida
pelaOrganização
MundialdeSaúde.
4 - Estipuleumprazopara a apresentaçãodestasduasTabelas,nãosuperiora 1 ano.
5 - Numprazonuncasuperiora 1 ano apósa sua conclusão,as Tabelasdeverãoestara ser
obrigatoriamente
aplicadasem todosos contactosdos doentescomos serviçosde saúde,devendo,
nomeadamente,
integrarosrespectivos
sistemasdeinformação.
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- No dia 09 de Julho de 2010, o referido Projecto de Resolução foi aprovado em Sessão

Plenária

tendo, posteriormente, dado origem à Resolução da Assembleia da República nO90/2010.
3 - No texto da RAR nO90/2010 pode ler-se o seguinte:

"A Assembleiada Repúblicaresolve,nos termosdo n.o 5 do artigo 166.o da Constituição,recomendar
ao Govemoque:

1- Elaboreduastabelasdistintas,mascomplementares:
a) Tabelade incapacidadesdeco"entesde doençascrónicas;
b) Tabelade funcionalidade.
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Parao efeito,crie umaestruturacompostapor peritosinterministeriais
e multidisciplinares,
designadamente
representantes
dosMinistérios
dasFinanças,do Trabalhoe da Solidariedade
Social,da
Educação,da Ciência,Tecnologiae EnsinoSuperiore do ConselhoNacionalpara Reabilitaçãoe
- CNRIPD,a funcionarna directadependência
do Ministroda
IntegraçãodasPessoascomDeficiência
Saúde.

3 - Paraa elaboração
destasduastabelassetomecomobasea CIF,desenvolvida
pelaOrganização
MundialdeSaúde.
4 - Estipule um prazo para a apresentação destas duas tabelas, não superior a um ano.
5 - Num prazo nunca superiora um ano após a sua conclusão,as tabelas deverãoestar a ser

obrigatoriamente
aplicadasem todosos contactosdosdoentescomos serviçosde saúde,devendo,
nomeadamente,
integrarosrespectivos
sistemasdeinformação.
"
4 - Atravésdosmecanismos
regimentais
quetemaoseudispor,o CDS-PPseráfirmenafiscalização
documprimento
destaRecomendação.
Tendopresenteque:
- Nostermosdo dispostono art.0156,alínead) da Constituiçãoda RepúblicaPortuguesa,é direito dos

Deputados"requerere obterdo.Govemoou dos órgãosde qualquerentidadepúblicaos elementos,
informações
epublicações
oficiaisqueconsiderem
úteisparaoexercíciodomandato";

- Nostermosdo art.o155,no3
da Constituiçãoda RepúblicaPortuguesae do art.o12,no3
do Estatutodos
Deputados
"todasasentidadespúblicasestãosujeitasao devergeraldecooperação
comos Deputados
noexerciciodassuasfunçõesouporcausadelas";
- Nos termos do. disposto no art.0229;n01 do Regimento da Assembleia da República, as perguntas
apresentadas pelos Deputados são tramitadas por intermédio do Presidente da Assembleia da República
com destino à entidaderequerida,tendoesta o deverde responderconforme
o dispostono n03do mesmo
preceito;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados,vêm requerer à Senhora Ministrada Saúde, por
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intermédiode VossaExcelência,nostermose fundamentosque antecedem,o seguinte:

1- O quejá foi feitopeloGoverno,nosentidode darcumprimento
à Resolução
da Assembleia
da
República
nO90/201
O?

Paláciode SãoBento,14de Marçode 2011.
Deputado(a)s:

