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Assunto: Pedido de relatórios de auditorias a lares

Destinatário: Ministra da Saúde

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
- Na sequência do surto de COVID-19 que ocorreu em Junho no Lar da Fundação Maria Inácia
Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), em Reguengos de Monsaraz, a Senhora Ministra da Saúde
foi ouvida em audição parlamentar, a Requerimento do CDS-PP, PSD e PAN, no dia 16 de
Setembro.
- Nessa audição, a Senhora Ministra da Saúde afirmou ter determinado uma auditoria da IGAS
ao sucedido.
- Até ao dia de hoje, não se conhecem os resultados da referida auditoria.
- O CDS-PP entende que - a bem da transparência e para que se perceba o que aconteceu
podendo, daí, tirarem-se conclusões e aprendizagens que fossam evitar erros futuros -, é
determinante que se conheçam as conclusões dos relatórios das várias auditorias e inspeções
que vão sendo realizadas.
- Importa recordar que o surto de COVID-19 no Lar da FMIVPS, por ter sido dos primeiros e de
grande dimensão, foi muito mediatizado. No entanto, muitos outros surtos têm vindo a ocorrer
em Lares e o CDS-PP considera que é crítico que se possa agir antecipadamente por forma a
prevenir e evitar a sua ocorrência, pelo que estes relatórios são uma ferramenta fundamental de
aprendizagem.
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;
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Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer à Senhora Ministra
da Saúde, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, a
seguinte informação:
1. Relatório da auditoria realizada pela IGAS ao surto de COVID-19 que ocorreu em Junho
no Lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, em Reguengos de Monsaraz.
1. Todos os relatórios de auditorias e inspeções realizadas, por determinação do
Ministério da Saúde, a surtos de COVID-19 em Lares e ERPI’s.

Palácio de São Bento, 14 de janeiro de 2021
Deputado(a)s
ANA RITA BESSA(CDS-PP)
JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)
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