
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:

Desde o passado dia 20 de Março que todas as unidades dos Serviços de Assistência Médico-

Social (SAMS), do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas (SBSI) - também as regionais e

periféricas -, estão encerradas como consequência da pandemia do COVID-19.

De acordo com a direção dos SAMS, numa nota publicada no seu sítio da internet:

- “(...) muitos dos nossos profissionais trabalham noutras entidades onde ocorreram casos de

infeção e estão de quarentena ou noutra situação impeditiva de trabalharem connosco neste

momento”;

- “(...) ocorreu [no Hospital]uma situação epidemiológica que levou à suspensão da atividade,

por imposição da DGS”;

- “Neste quadro, conjugado com o aparecimento de mais casos positivos no universo dos

nossos profissionais – e mais uma vez pondo a segurança de todos em primeiro lugar, encerrou-

se a atividade também no Hospital. Quando foi suspensa a atividade no Centro Clínico

decidimos alargá-la a todas as nossas outras unidades, periféricas e regionais, pelos mesmos

motivos, nomeadamente pela necessidade de recolhimento dos utentes indicada pelo estado de

emergência. Daqui resulta uma interrupção da totalidade da atividade, que tem como

consequência a inatividade dos nossos trabalhadores”;

- “(...) Perante esta evidência e a existência de instrumentos de apoio governamental, foi

entendido recorrer ao lay off simplificado, o que significa que os trabalhadores têm o seu posto

de trabalho assegurado após o fim desse período especial. Foi feita a comunicação aos

representantes dos trabalhadores e será implementado pelo período em que decorrer o estado

de emergência e até à recuperação da normalidade mínima. A Direção está empenhada na

procura de formas de mitigar o impacto da redução de rendimentos, dependendo a sua

aplicação das disponibilidades financeiras e do enquadramento legal”.

Segundo um comunicado do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) “(...) Os trabalhadores

médicos, e todos os demais profissionais que integram as equipas de pessoal de saúde (...)



estão portanto pura e simplesmente impedidos de dar continuidade de cuidados aos seus

doentes, cujo historial clínico aliás se encontra depositado e inacessível no processo informático

do SAMS, doentes esses que, numa altura crítica como a que vivemos, ficam ainda mais

fragilizados, ademais em muito dificultando e mais sobrecarregando as outras instituições

prestadoras do país”.

Mais ainda, refere o SIM que “(...) Atente-se bem que os SAMS não se encontram, ao contrário

daquilo que estão a peticionar dos cofres públicos através do ISS, em "situação de crise

empresarial”, atendível para os efeitos da alínea a) do nº 1 do artº 3º, Port, dado que a paragem

da atividade normal verificada na totalidade dos seus estabelecimentos de saúde foi deliberada

pelo respetivo conselho de gerência sem qualquer fundamento que a justifique, desde logo sem

que lhe assistam razões de saúde pública como tal determinadas pelas autoridades

competentes”.

Perante esta divergência de posições e perante a dúvida que paira relativamente ao motivo do

encerramento de todas estas unidades de saúde, o Grupo Parlamentar do CDS-PP não pode

deixar de ficar muito preocupado. Desde logo, com os utentes dos SAMS, que ficaram sem o

acompanhamento e acesso aos cuidados de saúde que tinham; depois com os beneficiários,

que continuam a pagar as suas quotas; e, como não podia deixar de ser, com os trabalhadores

dos SAMS, que estarão, neste momento, impedidos de trabalhar.

Ora, tendo em conta a gravidade da pandemia do COVID-19 que o país atravessa estando já

decretada a fase de mitigação e tendo em conta, também, a sobrecarga que esta situação pode

acarretar para o SNS, o Grupo Parlamentar do CDS-PP entende ser da maior pertinência que o

Governo esclareça algumas questões que, a nosso ver, não estão devidamente claras.

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. que a Direção-Geral da Saúde impôs a suspensão do Hospital dos

SAMS?

2- Confirma V. Exa. que o encerramento de todas as unidades dos SAMS é necessária

para evitar a propagação do vírus do COVID-19?

3- Quantos casos positivos de COVID-19 foram detetados nestas unidades? Os casos

positivos referiam-se a profissionais de saúde, outros trabalhadores ou utentes?

4- Todos os profissionais dos SAMS foram já testados para o COVID-19?

5- Os profissionais dos SAMS que exercem também noutras unidades de saúde estão,

neste momento, a exercer a sua atividade profissional? Onde, no Serviço Nacional de



Saúde?

6- Como está a ser assegurada a continuidade da prestação de cuidados de saúde aos

utentes e beneficiários dos SAMS, desde logo os que se encontravam internados nas

suas unidades?

Palácio de São Bento, 27 de março 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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