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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

É um princípio geral de boa gestão que a prestação de serviços médicos, ao Serviço Nacional

de Saúde (SNS), por parte de empresas prestadoras de serviços, não deve servir para

preencher necessidades permanentes dos serviços de saúde, mas apenas para, de forma

supletiva, responder a circunstâncias muito pontuais de picos de procura.

Por tal razão, os governos liderados pelo Partido Social Democrata (PSD) reduziram os

encargos do SNS com prestações de serviços médicos, de cerca de 130 milhões de Euros, em

2010, para 80 milhões de Euros, em 2015.

Facto é que, desde então, os executivos do Partido Socialista voltaram a aumentar os encargos

do SNS com prestações de serviços médicos para valores que próximos e mesmo superiores à

centena de milhões de Euros, como sucedeu, por exemplo, em 2018, em que os mesmos

ultrapassaram os 105 milhões de Euros, como o Relatório Social do Ministério da Saúde e do

Serviço Nacional de Saúde referente a esse ano revela na sua pág. 200.

Esta evolução contraria frontalmente o disposto em sucessivas Leis do Orçamentodo Estado,

nas quais se estatui,recorrentemente,que “oGoverno substitui gradualmente o recurso a

empresas de trabalho temporário e de subcontratação de profissionais de saúde pela

contratação, em regime de trabalho subordinado, dos profissionais necessários ao

funcionamento dos serviços de saúde.”

O n.º 1 do artigo 37.º da Proposta de Lei n.º 116/XIV, que aprova o Orçamento do Estado para

2022, não é exceção ao que se acaba de referir, razão pela qual importa que o Governo informe

a Assembleia da Repúblicasobre o valor dos encargos totais do SNS com contratação de

prestação de serviços médicosnos anos de 2019 e 2020, bem como no primeiro semestre de

2021.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

Deputados abaixo assinados, do Grupo Parlamentar do PSD, vêm, por este meio, dirigir à



Ministra da Saúde, através de Vossa Excelência, as seguintes perguntas:

Qualé o valor dos encargos totais do SNS com contratação de prestação de serviços

médicos nos anos de 2019 e 2020?

1.

Quais são as previsões do Governo para o valor dos encargos totais do SNS com

contratação de prestação de serviços médicos nocorrente ano eem 2022?

2.

Palácio de São Bento, 13 de outubro de 2021

Deputado(a)s

RICARDO BAPTISTA LEITE(PSD)

ANTÓNIO MALÓ DE ABREU(PSD)

RUI CRISTINA(PSD)

SANDRA PEREIRA(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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