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COMISSÃO DE SAÚDE
 

 
 

Ordinária
 

 
 

REUNIÃO DO DIA 08 de junho de 2022
 

 
 

10:00 Horas
 

 
 

ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 

Presencial
 

 
 

Apreciação e votação da ata n.º 5, de 1 de junho; 
 
Votação do Plano de Atividades para a 1.ª Sessão Legislativa; 
 
Votação do Regulamento da Comissão; 
 
Deliberação sobre a eventual criação de um Grupo de Trabalho; 
 
Designação de relator para elaboração de parecer sobre a Conta Geral do
Estado de 2020 - a enviar à COF até 17 de junho- Autor do Parecer: PS; 
 
Apresentação e votação do Relatório da Petição n.º 146/XIV/2.ª - «Pela urgência
pediátrica e cuidados intensivos neonatais de Évora» - Deputada autora do
Relatório: Sónia Ramos (PSD); 
 
Discussão e votação do parecer sobre o 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» -
Deputada autora do Parecer: Fernanda Velez (PSD); 
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Discussão e votação do relatório sobre o «Relatório anual do Governo sobre a
participação de Portugal na União Europeia – 2021» - Deputada autora do
Parecer: Susana Correia (PS); 
 
Discussão e votação do parecer sobre a COM (2021) 645 - «Programa de
trabalho da Comissão Europeia para 2022» - Deputado autor do Parecer: Paulo
Marques (PS); 
 

Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do
CH para audição urgente da Ministra da Saúde sobre os números da
mortalidade em Portugal no ano de 2020; 
 
Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do
PSD para audição urgente de Filipe Serralva, do Instituto Nacional de
Emergência Médica de Portugal (INEM) e da Comunidade Intermunicipal do
Tâmega e Sousa; 
 
Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do
PSD para audição urgente da Direção-Geral da Saúde, do Instituto Nacional de
Estatística, do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e da Ordem
dos Médicos sobre a Mortalidade por todas as causas; 
 
Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do
PCP para audição urgente da Ministra da Saúde sobre a contratação de
profissionais para o SNS; 
 
Apreciação e discussão da Proposta do Grupo Parlamentar do PS ao pedido de
esclarecimento do CNPMA; 
 
Outros assuntos;

 
- Proposta de programa da Sessão Comemorativa do 20.º Aniversário da
Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga;
 
- Proposta de programa de Deslocação ao Algarve;
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