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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

No passado dia 11 de outubro de 2018, os deputados do Partido Social Democrata eleitos pela

Região Autónoma da Madeira exigiram ao Governo da República a correção da Resolução do

Conselho de Ministros n.º 132/2018, de 10 de outubro no sentido de clarificar o apoio a “50% da

despesa relativa à obra de construção do Hospital Central da Madeira, até um montante superior

a € 132 milhões de euros”, acrescentando aos valores inscritos na referida Resolução o IVA à

taxa legal em vigor.

Os deputados sociais democratas Sara Madruga da Costa, Rubina Berardo e Paulo Neves

exigiram também a eliminação da dedução ilegítima prevista do valor de avaliação global a

devoluto dos Hospitais Dr. Nélio Mendoça e Marmeleiros no financiamento do Hospital da

Madeira (sublinhado nosso).

Esta correção era da mais elementar justiça tendo em conta o compromisso assumido por

diversas vezes pelo Primeiro – Ministro e pelo Governo que culminou no Comunicado do

Conselho de Ministros de 27 de setembro de 2018, segundo o qual “o apoio a prestar

corresponde a 50% da despesa relativa à obra de construção do Hospital Central da Madeira,

até um montante superior a € 132 M e será disponibilizado à medida que os trabalhos estejam

em condições de ser pagos” e não o apoio previsto após a publicação da referida Resolução n.º

132/2018muito inferior aos 50% prometidos pelo Governo da República (o executivo reduziu o

financiamento através da publicação da Resolução a cerca de 96,5 milhões de euros, ou seja,

menos 36 milhões de euros) e que prevê uma dedução ilegítima ao valor de duas unidades

hospitalares que não são propriedade da República.

No seguimento da pressão efectuada pelo PSD o Governo da República acabou por admitir o

erro, voltou atrás tendo demorado cerca de dois meses para corrigir a Resolução n.º 132/2018

através da Resolução n.º 160/2018, 03 de dezembro.

Acontece que a correção efetuada através da Resolução de 03 de dezembro, não é suficiente,

fica bastante aquém dos compromissos assumidos pelo Governo da República e continua a

partir, a insistir e a persistir num inaceitável e grave erro, ao continuar a querer fazer contas com



o Hospital Dr. Nélio Mendonça e com o Hospital dos Marmeleiros, património que não é da

República.

Aliás o compromisso do financiamento dos 50% do Hospital da Madeira que o Primeiro Ministro

assumiu com os madeirenses nunca ficou sujeito a nenhuma condição ou a qualquer encontro

de contas com património, muito menos com património da Região.

É caso para dizer como diz o povo “que o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita” e esta

Resolução do Hospital da Madeira nasceu torta e torta continua.

Significa isto que, ao contrário do previsto na Lei do Orçamento do Estado para 2018, o Governo

não pretende agora honrar o compromisso legal de apoiar “a 50% da despesa relativa à obra de

construção do Hospital Central da Madeira”, e reiterado a 27 de setembro, já que pretende

aplicar, a esse montante, a “dedução do valor de avaliação global a devoluto dos Hospitais Dr.

Nélio Ferraz Mendonça e dos Marmeleiros”, operação desprovida de qualquer suporte legal e

mesmo de legitimidade política.

De acordo com o previsto , no n.º 1 do artigo 71.º da Lei do Orçamento do Estado para 2018,

aprovada pela Lei 114/2017, de 29 de dezembro, «o Governo assegura apoio financeiro à

construção do Hospital Central da Madeira, de acordo com a programação prevista no quadro

dos projetos plurianuais, em cooperação com os órgãos de Governo próprio da Região

Autónoma da Madeira, no respeito pelo princípio da solidariedade nacional e nos termos do

artigo 51.º da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, aprovada pela Lei Orgânica 2/2013, de

2 de setembro, salvaguardando o interesse público».

O n.º 2 do referido preceito refere ainda que «o apoio a prestar, nos termos do número anterior,

corresponde a 50 % da despesa relativa à obra de construção do Hospital Central da Madeira

[HCM], na sequência da decisão referente ao respetivo concurso público e é disponibilizado à

medida que os trabalhos estejam em condições de serem pagos».

Obviamente não podemos aceitar que o Primeiro Ministro e o Governo da República venham

agora fazer depender o compromisso assumido com os madeirenses e porto-santenses de

financiar em 50% o Hospital da Madeira, com a devolução do valor de avaliação global a

devoluto dos Hospitais Dr. Nélio Mendoça e Marmeleiros.

Pelo que exigimos a imediata correção da Resolução do Conselho de Ministros no sentido da

eliminação de qualquer referência ou cálculo ao financiamento dos 50% prometidos, tendo por

base estas duas unidades hospitalares.

Mais, exigimos também a eliminação da condição adicional de pagamento prevista no n.º 5 da

Resolução do Conselho de Ministros de 132/2018, que vai para além do disposto no n.º 8 do

artigo 51.º da Lei Orgânica 2/2013 das Finanças Regionais, ao “determinar que a transferência

para a RAM é efectuada após a apresentação das facturas e verificação de conformidade pela

Inspeção Geral de Finanças- Autoridade de Auditoria”, quando de acordo com a Lei 2/2013 de

02 de setembro “a transferência para as regiões autónomas do montante referente ao

financiamento dos projetos de interesse comum é efetuada até ao 15.º dia de cada mês, de

acordo com o plano de trabalhos dos respetivos projetos e depois de justificado o montante

recebido anteriormente” (sublinhado nosso).

Instamos ainda a que seja de uma vez por todas clarificada que aos montantes e às

transferências devidas acresce o IVA à taxa legal em vigor, tendo em conta a contradição



presente exposição de motivos da Resolução n.º 160/2018, que refere “a referida transferência

orçamental inclui também um valor correspondente ao IVA à taxa legal em vigor” e o corpo dos

n.ºs 2 e 6 da referida Resolução que referem que acresce o IVA à taxa legal em vigor

(sublinhado e negrito nossos).

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

Deputados do PSD eleitos pela Região Autónoma da Madeira, vêm, por este meio, dirigir ao

Ministro das Finanças, através de Vossa Excelência, as seguintes perguntas:

Vai o Governo corrigir as Resoluções do Conselho de Ministros n.º 132/2018 e n.º 160/2018,

no sentido de apoiar “a 50% da despesa relativa à obra de construção do Hospital Central da

Madeira”, ou seja, num montante superior a 132 milhões de euros?

1.

Vai o Governo corrigir as Resoluções do Conselho de Ministros n.º 132/2018 e n.º 160/2018,

no sentido de eliminar qualquer referência à devolução do valor de avaliação global a

devoluto dos Hospitais Dr. Nélio Mendoça e Marmeleiros?

2.

Vai o Governo corrigir as Resoluções do Conselho de Ministros n.º 132/2018 e n.º 160/2018,

no sentido de eliminar a condição adicional de pagamento prevista no n.º 5 da Resolução do

Conselho de Ministros de 132/2018, que vai para além do disposto no n.º 8 do artigo 51.º da

Lei Orgânica 2/2013 das Finanças Regionais, ao “determinar que a transferência para a RAM

é efectuada após a apresentação das facturas e verificação de conformidade pela Inspeção

Geral de Finanças- Autoridade de Auditoria?

3.

Vai o Governo corrigir as Resoluções do Conselho de Ministros n.º 132/2018 e n.º 160/2018,

no sentido de clarificar que às transferências orçamentais acresce o IVA à taxa legal em

vigor?

4.

Qual o fundamento legal para o Governo do Partido Socialista pretender impor à população

da Região Autónoma da Madeira, unilateralmente, que o valor do apoio à obra de construção

do Hospital Central da Madeira seja deduzido do valor devoluto dos Hospitais Dr. Nélio

Ferraz Mendonça e dos Marmeleiros?

5.

Pretende o Governo, ou não, honrar o compromisso assumido no Comunicado do Conselho

de Ministros, de 27 de setembro de 2018, segundo o qual “O apoio a prestar corresponde a

50% da despesa relativa à obra de construção do Hospital Central da Madeira, até um

montante superior a € 132M, e será disponibilizado à medida que os trabalhos estejam em

condições de ser pagos”?

6.

Palácio de São Bento, 4 de dezembro de 2018

Deputado(a)s

SARA MADRUGA DA COSTA(PSD)

RUBINA BERARDO(PSD)

PAULO NEVES(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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