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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Resolução da Assembleia da República n.º 219/2018

Recomenda ao Governo que dê continuidade às obras 
de restauro do Mosteiro de Santa Maria de Semide

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo 
que promova as diligências necessárias para dar continui-
dade as obras de restauro do Mosteiro de Santa Maria de 
Semide, dando cumprimento ao projeto existente.

Aprovada em 22 de junho de 2018.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 

Ferro Rodrigues.
111536688 

 Resolução da Assembleia da República n.º 220/2018

Recomenda ao Governo a descativação e o reforço de verbas 
do orçamento da Entidade Reguladora da Saúde

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo 
que não aplique qualquer tipo de cativação ao orçamento da 
Entidade Reguladora da Saúde, e autorize o seu reforço em 
1,5 milhões de euros, de forma a garantir a prossecução da 
sua atividade e o cumprimento do seu plano de atividades.

Aprovada em 22 de junho de 2018.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 

Ferro Rodrigues.
111536485 

 Resolução da Assembleia da República n.º 221/2018

Recomenda ao Governo a realização de um concurso 
extraordinário para recrutamento 

de inspetores na área da educação e ciência

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo 
que proceda à realização de um concurso extraordinário 
para recrutamento e colocação de inspetores na área da 
educação e ciência, nos termos da legislação aplicável, 
para preenchimento dos quadros da Inspeção -Geral da 
Educação e da Ciência (IGEC).

Aprovada em 29 de junho de 2018.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 

Ferro Rodrigues.
111536711 

 Resolução da Assembleia da República n.º 222/2018

Recomenda ao Governo a agilização dos processos 
de recrutamento de profissionais 

de saúde para o Serviço Nacional de Saúde

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do 
artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo que:

1 — Agilize os procedimentos de contratação dos profissio-
nais de saúde solicitados pelas diversas entidades do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) pendentes de autorização do Governo.

2 — Crie um programa extraordinário de contratação 
de profissionais de saúde, com vista a responder às neces-

sidades que resultam das alterações ao horário de trabalho 
e ao período de férias.

3 — Concretize o programa enunciado no número an-
terior, nomeadamente:

a) Partindo das necessidades identificadas pelas enti-
dades do SNS e procedendo à abertura dos procedimentos 
concursais até ao final do mês;

b) Autorizando de forma célere os pedidos de contra-
tação e a abertura dos procedimentos solicitados pelas 
entidades do SNS;

c) Agilizando os prazos dos procedimentos concursais 
e a colocação dos profissionais em causa, sem colocar em 
causa os preceitos legais inerentes à contratação pública.

4 — Publique, em simultâneo com a abertura dos referi-
dos procedimentos concursais, um conjunto de incentivos 
à fixação de profissionais de saúde nas áreas geográficas 
classificadas como carenciadas.

Aprovada em 29 de junho de 2018.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 

Ferro Rodrigues.
111536452 

 Resolução da Assembleia da República n.º 223/2018

Recomenda ao Governo a realização de uma inspeção urgente às 
condições de higiene e salubridade das instalações da Escola 
Secundária do Restelo, seguida das obras indispensáveis à 
sua integral recuperação.

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo 
que, com caráter de urgência:

1 — Promova uma ação inspetiva às condições de hi-
giene e salubridade das instalações da Escola Secundária 
do Restelo, com acompanhamento das autoridades de saúde 
locais, realizando seguidamente as obras indispensáveis 
à reposição de condições de segurança e salubridade ade-
quadas.

2 — Desencadeie procedimentos para obtenção dos 
meios financeiros necessários à realização de obras, com 
vista à recuperação integral e definitiva de todo este esta-
belecimento de ensino.

Aprovada em 29 de junho de 2018.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 

Ferro Rodrigues.
111536622 

 Resolução da Assembleia da República n.º 224/2018

Prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Eventual 
para o Reforço da Transparência no Exercício 

de Funções Públicas até ao final do primeiro trimestre de 2019

A Assembleia da República resolve, nos termos do 
n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, prorrogar o prazo 
de funcionamento da Comissão Eventual para o Reforço 
da Transparência no Exercício de Funções Públicas até ao 
final do primeiro trimestre de 2019.

Aprovada em 18 de julho de 2018.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 
Ferro Rodrigues.

111536347 
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