
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Chegou ao conhecimento do Grupo Parlamentar do PCP uma informação e preocupação quanto

à Portaria n.º 70/2015, de 5 de janeiro através da qual o Governo, através da Direção-geral de

Política de Defesa Nacional, ficou autorizado a proceder à aquisição de um seguro de saúde em

que se inclui a hospitalização e evacuação em caso de necessidade, para os militares que estão

em missões de Cooperação Técnico-Militar.

Ora, a realização de um seguro de saúde para os militares envolvidos nestas missões pode

significar uma externalização dos cuidados de saúde que até aqui eram, e bem, assegurados

pelas Forças Armadas.

Assim ao abrigo da alínea d) do artigo 156º da Constituição e nos termos e para os efeitos do

229º do Regimento da Assembleia da República, pergunto ao Ministério da Defesa Nacional o

seguinte:

1.º- Que razões justificam a contratualização deste seguro de saúde?

2.º Qual é o custo total deste seguro de saúde? Quais são obrigações da companhia de seguros

contratualizada? E quais são as cláusulas de exclusão previstas no contrato de seguro?

3.º Quem vai assumir os custos deste seguro de saúde?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 23 de Novembro de 2016

Deputado(a)s

JORGE MACHADO(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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