
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 haverá atrasos no pagamento

de algumas remunerações, no Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, devido a alegada

falta de verba.

O GP CDS-PP soube também da saída de três diretores de Serviço, nomeadamente,

Psiquiatria, Urgência e Farmácia, todos por demissão pelo Conselho de Administração, e do

pedido de demissão de outros dois – Oftalmologia e Cirurgia Ambulatória –, devido a problemas

com a gestão das unidades em causa.

Estas demissões representam um grave prejuízo para o regular funcionamento do Hospital de

Santa Luzia, e da própria Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), vital para a

população de Viana do Castelo.

A ULSAM é constituída pelo Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, e pelo Hospital

Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima. Integra ainda 13 Centros de Saúde, uma Unidade de

Saúde Pública e duas de Convalescença, e serve uma população residente superior a 250 mil

pessoas. No total, a ULSAM emprega mais de 2.500 profissionais, entre eles, 501 médicos e

892 enfermeiros.

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 CDS-PP, abaixo-assinada, vem por este meio requerer ao Senhor Ministro da

Saúde, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:

1- Confirma V. Exa. que há atrasos em pagamentos de remunerações no Hospital de

Santa Luzia, em Viana do Castelo, por falta de verbas? Se sim, quais os montantes em

causa e a quantos profissionais?

2- Está esta falta de verbas relacionada com cativações na área da saúde?

3- Que medidas estão a ser tomadas para resolver de imediato a situação?

4- Está V. Exa. em condições de assegurar que as recentes demissões de cinco Diretores

de Serviço daquele hospital não colocam em causa o seu funcionamento, nem

prejudicam a qualidade do atendimento aos utentes?

5- Que medidas foram já tomadas para a substituição destes Diretores de Serviço, por

forma a não prejudicar o bom funcionamento dos serviços?

Palácio de São Bento, 2 de fevereiro de 2018

Deputado(a)s

ILDA ARAÚJO NOVO(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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