COMISSÃO DE SAÚDE
Ordinária
REUNIÃO DO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2020
09:00 Horas
ORDEM DO DIA
Formato Misto (Presencial e Videoconferência)
09:00 Horas 1. Informações;
2. Apreciação e votação das atas n.ºs 29 e 30, respetivamente, de 9 e 16 de setembro;
3. Discussão e votação do Relatório de Atividades relativo à 1.ª sessão legislativa;
4. Discussão do Plano de Atividades para a 2.ª sessão legislativa;
5. Agendamento das audições regimentais da 2.ª sessão legislativa;
6. Discussão e votação do Relatório Final da Petição n.º 44/XIV/1.ª - «Reabertura do
Hospital Visconde de Salreu» - Relatora: Deputada Susana Correia;
7. Admissão e distribuição de petições e distribuição de iniciativa e relatório;
8. Discussão e votação do requerimento do BE, que solicita a audição do Conselho
Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., sobre o
reconhecimento dos especialistas em física médica;
9. Discussão e votação do requerimento do CDS-PP, que solicita a audição da Ministra
da Saúde no sentido de obter esclarecimentos sobre as medidas que o Governo está
a tomar no âmbito do combate à hepatite, para assegurar o cumprimento do objetivo
para 2030, e sobre as estratégias do Governo para a prevenção, rastreio, diagnóstico
e tratamento da hepatite C;
10. Outros assuntos.
10:00 Horas - Audição da Comissão Representativa dos cidadãos subscritores do PJL n.º
214/XIV/1.ª - «Procriação medicamente assistida post mortem», ao abrigo do n.º 4
do artigo 9.º da Lei n.º 17/2003, de 4 de junho (republicada pela Lei n.º 52/2017, de
13 de julho, e alterada depois pela Lei n.º 51/2020, de 25 de agosto);

11:00 Horas - Audição do Presidente da ARS do Alentejo, requerida pelo PCP, sobre «a
construção do novo Hospital Central Público do Alentejo», a demora na reabertura
das «extensões dos centros de saúde encerrados por força das medidas tomadas
para fazer face à epidemia da Covid-19» e «as condições de prevenção e combate
a surtos de Covid-19 em lares de idosos», designadamente em Reguengos de
Monsaraz.

