
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 

Chegou ao conhecimento do Grupo Parlamentar do PCP que os trabalhadores do Centro

Hospitalar do Baixo Vouga não receberam hoje, dia 21 de dezembro, os seus salários, como é

prática.

Receberam sim uma comunicação a informar que os salários seriam pagos no dia de amanhã,

22 de dezembro, sem qualquer explicação quanto ao atraso verificado no pagamento dos

salários.

O Grupo Parlamentar do PCP tem profundas preocupações com esta situação, entendendo que

importa ser dada uma explicação clara do sucedido e tomadas medidas para que sejam

efetivamente pagos os salários a 22 de dezembro, bem como medidas que garantam que tal

situação não se volta a verificar – os trabalhadores têm direito a receber o seu salário

atempadamente.

O PCP não desliga esta situação da realidade de um subfinanciamento crónico do Serviço

Nacional de Saúde, questão que tem merecido intervenção e propostas constantes do PCP.

Considerando a urgência da situação, ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis,

solicitamos ao Governo que, por intermédio do Ministério da Saúde, preste os seguintes

esclarecimentos:

Tem o Governo conhecimento da situação descrita?1.

Por que razão não foram pagos os salários no dia estipulado?2.

Que medidas pretende o Governo tomar para garantir o pagamento atempado dos salários

aos trabalhadores do Centro Hospitalar do Baixo Vouga?

3.

Que medidas pretende o Governo tomar para garantir que tal situação não se volta a

verificar?

4.



Palácio de São Bento, 21 de dezembro de 2017

Deputado(a)s

DIANA FERREIRA(PCP)

CARLA CRUZ(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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