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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

Nos últimos meses são várias as notícias e queixas de profissionais e utentes relativas ao

Hospital Distrital de Santarém (HDS), sendo que o Grupo Parlamentar do CDS-PP tem vindo a

questionar o Governo, quer por escrito quer oralmente, sobre as várias situações.

Recordando apenas três das últimas notícias, todas da agência Lusa, a 20 de abril p.p., a

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) anunciou que ia pedir uma reunião ao

Senhor Ministro da Saúde para «perceber» o que então se passava com as obras do bloco

operatório do HDS, suspensas por ordem do Tribunal de Contas (TdC).

Na altura dava-se conta de que o HDS teve que recorrer a salas operatórias do hospital de

Torres Novas e a três salas de cirurgia de ambulatório de que dispõe enquanto decorrem as

obras nos seus blocos operatórios, cuja conclusão chegou a estar prevista para o final de 2017.

Em declarações à Lusa, o presidente do Conselho de Administração do HDS afirmou, então,

que o visto para esta segunda fase da obra, orçada em 1,5 milhões de euros, não foi concedido

por uma «questão formal» que se prende com a Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em

Atraso das Entidades Públicas (LCPA), que impede a assunção de novos compromissos quando

exista dívida. O administrador do HDS afirmou ter a garantia do Senhor Ministro da Saúde de

que a questão seria resolvida «rapidamente».

A 7 de junho p.p. os enfermeiros do HDS concluíram três dias de greve pela contratação de

mais profissionais para esta unidade de saúde, assegurando que não vão desistir e que podem

endurecer o protesto.

De acordo com declarações à Lusa de uma dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses



(SEP), o Ministério da Saúde não desbloqueou o pedido de contratação de 49 enfermeiros feito

pela administração, alertando para o elevado número de baixas de longa e média duração e

para os índices de absentismo, que afirmou terem passado dos oito para os 32 dias.

Dias depois, a 12 de junho p.p., nova notícia, desta vez sobre a decisão do TdC, considerando

improcedente o recurso apresentado pelo HDS à recusa de visto para o contrato de

fornecimento de refeições celebrado em janeiro pela unidade hospitalar com a empresa que

presta o serviço.

Em acórdão datado de 29 de maio, o TdC não atendeu à pretensão do HDS de serem tidos em

conta os fundos disponíveis à data da assunção do compromisso, e não os transitados do ano

anterior, e o facto de ter existido um adiantamento no montante de perto de 15,3 milhões de

euros.

Para o TdC está em causa a celebração de um contrato de prestação de serviços sem que

tenha sido demonstrada a existência de fundos disponíveis para assumir a despesa gerada,

verificando-se assim o incumprimento das normas da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos

em Atraso das Entidades Públicas, que determina a nulidade do contrato e do respetivo

compromisso.

Na mesma notícia refere-se novamente que além do contrato para prestação de serviços e

fornecimento de alimentação, o HDS viu igualmente negado o visto do TdC para a conclusão

das obras do bloco operatório, cujo recurso aguarda ainda decisão.

Sobre todos estes problemas, infelizmente recorrentes, o Governo faz anúncios, promessas,

mas até à data nada foi feito para resolver estas situações que se mantêm e agravam a cada dia

que passa.

Conforme o CDS-PP atempadamente alertou – e tem reiteradamente vindo a repetir – o

Governo anunciou precipitadamente o fim da austeridade e fez promessas que não tem

conseguido cumprir.

O resultado está à vista: profissionais de saúde descontentes e exaustos, com greves

sucessivas, hospitais estrangulados financeiramente, sem conseguir fazer face às

necessidades, pondo em causa o acesso dos utentes ao SNS e a cuidados de saúde de

qualidade em tempo útil.

Infelizmente, o Hospital Distrital de Santarém não é exceção e tem tido inúmeros problemas

para os quais o Governo tarda em dar resposta.

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;



As Deputadas do CDS-PP, abaixo-assinadas, vêm 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. Qual o impacto que as recentes greves no sector da saúde tiveram no Hospital Distrital

de Santarém (HDS)?

2. Quantas consultas e cirurgias foram adiadas? Para quando serão remarcadas?

3. Quantos profissionais de saúde, em particular, médicos, enfermeiros, técnicos

superiores de diagnóstico e terapêutica e auxiliares de ação médica estão em falta no

HDS?

4. Quando vai o Governo autorizar a contratação dos 49 enfermeiros que foi pedida?

5. Assegura que, com a entrada em vigor das 35 horas semanais, já no dia 1 de julho,

nenhum serviço do HDS terá de encerrar? Assegura que a prestação de cuidados de

saúde aos utentes do Hospital não será, de modo algum, comprometida?

6. Tendo o Governo anunciado o fim da austeridade, como justifica que o Tribunal de

Contas (TdC) tenha negado vistos ao HDS para as obras no bloco operatório e para os

serviços de refeições?

7. Tendo acabado a austeridade, conforme o Governo apregoa, como justifica o Senhor

Ministro da Saúde que o HDS não tenha verbas que permitam que o TdC autorize estes

compromissos?

8. Quando será o HDS dotado do orçamento adequado às suas reais necessidades?

Palácio de São Bento, 18 de junho de 2018

Deputado(a)s

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

ISABEL GALRIÇA NETO(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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