
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

Chegou ao conhecimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP que uma enfermeira, funcionária

do Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE, terá sido infetada com o Covid-19 no exercício das

suas funções.

Alegadamente, não estarão a realizar testes de despiste Covid-19 aos profissionais e, quando a

enfermeira em causa tomou a iniciativa de pedir que lhe fosse prescrito e realizado o teste, não

lhe terá sido autorizado. Assim, e segundo a informação que nos chegou, viu-se obrigada a

recorrer ao seu Centro de Saúde e médico de família para conseguir realizar o teste, que terá

dado positivo.

De acordo com a mesma denúncia, o mesmo se terá passado com uma assistente operacional

que, com sintomas, terá solicitado o teste tendo-lhe sido igualmente recusado e, mais ainda, ter-

lhe-á sido instaurado um processo disciplinar.

Ora, dada a gravidade destas denúncias que nos chegaram, o Grupo Parlamentar do CDS-PP

entende ser essencial que a Senhora Ministra esclareça a sua veracidade e, a confirmar-se, que

medidas irá tomar para que estas situações não se repitam em circunstância alguma.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

A Deputada do Grupo Parlamentar do CDS-PP, abaixo-assinada, vem por este meio requerer à

Senhora Ministra da Saúde, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que



antecedem, resposta às seguintes perguntas:

1 – Confirma V. Exa. as denúncias acima descritas?

2 – O Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE está a realizar testes de despiste Covid-19

aos seus profissionais de saúde?

3 – Quantos testes de despiste foram já realizados neste Centro Hospitalar aos

profissionais de saúde?

4 – A confirmarem-se as denúncias acima descritas que medidas vai V. Exa. tomar de

imediato para que situações semelhantes não se repitam, em circunstância alguma?

Palácio de São Bento, 20 de abril de 2020

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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