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Publique - se
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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou hoje, em comunicado oficial, que “recomenda a

vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos, com prioridade para as crianças com doenças

consideradas de risco para Covid-19 grave.”

Neste contexto, torna-se particularmente urgente, a bem da transparência administrativa e,

principalmente, da tranquilidade e saúde públicas, que o País tenha imediatamente acesso a

todos os pareceres e recomendações produzidos no âmbito ou para a DGS, relativamente à

vacinação dos menores com idade inferior a 12 anos.

Assim e ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República

Portuguesa, e da alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República,

vêm os deputados signatários, através de V. Exa, requerer à Senhora Ministra da Saúde o envio

de todos os pareceres e recomendações reportados à vacinação dos menores com idade

inferior a 12 anos, e que tenham sido produzidos no âmbito ou para a DGS, designadamente

pela Comissão Técnica de Vacinação contra a COVID-19, bem como do grupo de trabalho

encarregado de apoiar a DGS na vacinação contra a covid-19 dos menores de idade.

Palácio de São Bento, 7 de dezembro de 2021

Deputado(a)s

RICARDO BAPTISTA LEITE(PSD)

ANTÓNIO MALÓ DE ABREU(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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