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REQUERIMENTO Número       /XIII
(     .ª)

PERGUNTA Número       /XIII
(     .ª)

Assunto: Prémios retirados a enfermeiros do Centro Hospitalar Universitário do Porto

Destinatário: Ministério da Saúde

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

O Bloco  de Esquerda  teve  conhecimento,  através  de  uma denúncia  que fizeram chegar  ao nosso  Grupo

Parlamentar, de que o Centro Hospitalar Universitário do Porto está a proceder à retirada do prémio atribuído

durante o mês de dezembro aos enfermeiros de alguns serviços. 

Visto que o prémio atribuído no mês de dezembro foi de metade do vencimento, no mês de janeiro estes

enfermeiros receberão apenas metade do seu vencimento.  Este aviso estará a ser  feito pelos enfermeiros

chefes dos serviços, não existindo qualquer explicação ou justificação por parte do Conselho de Administração. 

A verificar-se esta situação, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda considera inaceitável  a atitude do

Centro Hospitalar.  O Bloco tem alertado para a necessidade de garantir o justo reconhecimento a todos os

profissionais, e não apenas a alguns, que é o que tem acontecido. Esta situação é ainda mais insultuosa uma

vez que estarão a ser retirados prémios já atribuídos a profissionais.

O Governo deve, por isso, garantir que todos os profissionais são justamente recompensados e averiguar estas

práticas aqui denunciadas, de forma a corrigir a situação e a garantir que não se repetem em outras unidades. 

Atendendo ao exposto,  e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis,  o Grupo

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério da Saúde, as

seguintes perguntas:

1. Tem o Ministério da Saúde conhecimento desta situação?

2. No caso de se verificar esta situação, o que pretende a tutela fazer para corrigir a situação?

3. Entende o Governo que os prémios em causa devem chegar a todos os profissionais de saúde?
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