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PEDRO ALMEIDA VIEIRA (Requerente), portador do cartão de cidadão 8611818, 8 
contribuinte fiscal 196438640, com domicílio profissional RUA DO NORTE, 115, 9 
1.º ANDAR, LISBOA vem intentar PROCESSO URGENTE DE INTIMAÇÃO PARA 10 
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, CONSULTA DE PROCESSOS OU PASSAGEM 11 
DE CERTIDÕES (artigo 104.º e seguintes do Código de Processo dos Tribunais 12 
Administrativos) 13 
 14 
Contra 15 

 16 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, IP, edifício 16, Avenida 17 
do Brasil, 53, 1700-063 Lisboa, 18 

 19 
o que faz nos seguintes termos: 20 
 21 

1- No dia 21 de Julho de 2022 o requerente endereçou por email, um pedido 22 
de documentos ao requerido o que fez nos seguintes termos: 23 

EX.MO DR.º JUIZ DE DIREITO DO 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 

CÍRCULO DE LISBOA 

 

https://us04web.zoom.us/j/2856701126
https://wa.me/351963353947
mailto:ruiamores@mac-lawyers.com
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 1 
 2 
cf. DOCS. 1 e 2 que se juntam e dão por integralmente reproduzidos para todos os 3 
efeitos de Direito. 4 
 5 

2- No dia 4 de Agosto de 2022 o requerente recebeu resposta por parte do Sr. 6 
Presidente do Conselho Directivo a qual se junta e dá por integralmente 7 
reproduzido como DOC. 3. 8 

 9 
3- O requerente considera que o seu pedido não foi satisfeito, daí a presente 10 

intimação. 11 
 12 

4- O que deveria ter sido fornecido, e não foi, são os dados de morbilidade e 13 
mortalidade hospitalar com periodicidade mensal contendo os seguintes 14 
campos: período (mês e ano), Código Capítulo Diagnóstico 15 
ICD9CM/ICD10CMPCS; Descrição Capítulo Diagnóstico ICD9CM/ICD10CMPCS; 16 
Instituição; Região; Faixa Etária; Género; Internamentos (nº), Dias de 17 
internamento (nº), Ambulatório (nº) e Óbitos (nº) 18 

https://us04web.zoom.us/j/2856701126
https://wa.me/351963353947
mailto:ruiamores@mac-lawyers.com
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5- Na sequência da resposta recebida, o requerente enviou no dia 05 de 2 

Agosto, ao Sr. Presidente do Conselho Directivo a comunicação que se 3 
junta como DOC.4, e que damos como integralmente reproduzido para 4 
todos os efeitos de direito. 5 

 6 
6- Sem prejuízo do facto de que quaisquer documentos administrativos, 7 

independentemente da sua importância, devem ser fornecidos a quem os 8 
requer, salvaguardados os limites impostos pela própria lei, sempre 9 
diremos que o que foi requerido pelo requerente é de especial importância 10 
e os dados constantes da base de dados da morbilidade e mortalidade, de 11 
elevado interesse público. 12 

 13 
7- Esta base de dados que agora foi requerida contém informação muito 14 

relevante sobre a morbilidade e mortalidade hospitalar, desagregados por 15 
unidade hospitalar, por sexo, por doença e é o sistema, criado em 2018, de 16 
informação de suporte à monitorização das unidades hospitalares 17 
integradas no sistema nacional de saúde. 18 

 19 
8- Acontece que em Junho de 2022, essa base de dados, pura e 20 

simplesmente, desapareceu. Não há forma de lhe aceder. 21 
 22 

9- Ora, o facto de a base de dados ter sido retirada do acesso público “online” 23 
não significa que não exista, não significa que essa base de dados não 24 
constitua um documento administrativo e como tal não tenha que ser 25 
fornecido a quem o requerer, o que incluir o aqui requerente. 26 

 27 
Termos em que deve a presente intimação ser julgada provada e 28 
procedente e em consequência: 29 
 30 

https://us04web.zoom.us/j/2856701126
https://wa.me/351963353947
mailto:ruiamores@mac-lawyers.com
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. Ser a ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, IP 1 
intimada a entregar ao aqui requerente a informação e documentos 2 
requeridos através do pedido que constitui o documento 1 do 3 
presente articulado; 4 
. Ser o Sr. Presidente do Conselho Directivo condenado ao 5 
pagamento de multa que V.Ex.ª doutamente arbitrará, a título de 6 
sanção pecuniária compulsória por cada dia de atraso em relação ao 7 
prazo fixado para cumprimento da intimação. 8 

 9 
Para tanto requer-se a V.Ex.ª que se digne ordenar a citação das requeridas 10 
para, querendo, responder, seguindo-se os demais termos até final. 11 

 12 
VALOR €30.000,01 (trinta mil euros e um cêntimo) 13 
JUNTA:  14 

o 4 documentos,  15 
o Procuração forense,  16 
o DUC; e  17 
o Comprovativo do pagamento da taxa de justiça nos termos do artigo 18 

12.º n.º 1, alínea b) do regulamento das custas processuais ex vi,  na l. 1 da 19 
tabela i-B do mesmo regulamento 20 

 21 
E.D. 22 

 23 
 24 

 25 
 26 

 27 
Rui Amores 28 

Mascarenhas, Amores & Associados 29 
Sociedade de Advogados R.L. 30 

 31 
 32 
 33 

https://us04web.zoom.us/j/2856701126
https://wa.me/351963353947
mailto:ruiamores@mac-lawyers.com
https://www.igf.gov.pt/leggeraldocs/DL_034_2008_RCP.htm#TABELA_I_B_1
https://www.igf.gov.pt/leggeraldocs/DL_034_2008_RCP.htm#TABELA_I_B_1
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