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COMISSÃO DE SAÚDE
 

 
 

Ordinária
 

 
 

REUNIÃO DO DIA 01 de junho de 2022
 

 
 

10:00 Horas
 

 
 

ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 

Formato Presencial
 

Apreciação e votação das atas n.º 3, de 27 de abril e n.º 4 de 10 de maio; 
 
Votação do Plano de Atividades para a 1.ª Sessão Legislativa; 
 
Votação do Regulamento da Comissão; 
 
Distribuição de iniciativas legislativas para efeitos de elaboração de parecer
conjunto: Projeto de Lei n.º 43/XV/1.ª (PCP) – «Determina a reversão do Hospital
de S. Paulo, em Serpa, para o Ministério da Saúde» e Projeto de Lei n.º 78/XV/1.ª
(BE) – «Devolver o Hospital de Serpa à gestão pública e melhorar o seu
funcionamento» - Autor do Parecer: PS; 
 
Distribuição de iniciativas legislativas para efeitos de elaboração de parecer
conjunto: Projeto de Lei n.º 71/XV/1.ª (BE)- «Altera as atividades específicas
associadas a compensação em unidades de saúde familiar, de forma a eliminar
discriminações de género na prática clínica» e Projeto de Lei n.º 88/XV/1.ª (PAN)
- «Elimina a discriminação de género nos critérios de compensação associada às
atividades específicas dos médicos» - Autor do Parecer: PSD; 
 
Designação de relator para elaboração de parecer sobre a COM (2021)645-
«Programa de trabalho da Comissão Europeia para 2022» - a enviar à CAE até 9
de junho- Autor do Parecer: PS; 
 
Designação de relator para a Petição n.º 280/XIV/2.ª- «COVID-19 - Contra a
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vacinação em massa de crianças e jovens», 9.273 assinaturas- Petição já
admitida na XIV Legislatura (Deputado Relator: PSD); 
 
Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do
BE para audição da APTAS – Associação Portuguesa dos Técnicos Auxiliares de
Saúde; 
 
Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do
BE para audição urgente da Diretora Geral da Saúde e do Presidente da
Associação Europeia de Medicina Perinatal, sobre a mortalidade materna em
Portugal. 
 

Outros assuntos.
 

- Email do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida (CNPMA)
com pedido de pronúncia urgente da Comissão de Saúde sobre a Lei n.º
72/2021, de 12 de novembro que «Permite o recurso a técnicas de procriação
medicamente assistida através da inseminação com sémen após a morte do
dador, nos casos de projetos parentais expressamente consentidos, alterando a
Lei n.º 32/2006, de 26 de julho (procriação medicamente assistida)».
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