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REQUERIMENTO Número      /XIV (     .ª)

PERGUNTA Número      /XIV (     .ª)

Assunto: Não pagamento do subsídio de férias na Santa Casa da Misericórdia de Fão

Destinatário: Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

A Santa Casa da Misericórdia de Fão é uma instituição de grande relevância social do concelho de Esposende,

não só pela diversidade do trabalho que desenvolve como no número de trabalhadores que emprega, mas

também pelos utentes que beneficiam das suas respostas sociais e de saúde.

Para além do Hospital de Fão, que tem protocolo com o Ministério da Saúde, para consultas da especialidade,

exames e análises e no âmbito da medicina física e reabilitação, é com o Ministério da Segurança Social que

esta  instituição  tem  firmados  vários  acordos  de  financiamento,  em  função  das  respostas  e  dos  utentes

abrangidos.

Assim, esta IPSS, detém Creche e Jardim de Infância, Centro de Dia e Apoio Domiciliário, Lar de Idos e Cantina

Social, serviços que envolvem mais de 200 utentes, e cerca de uma centena de funcionários.

Ora, chegou ao conhecimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda que a Santa Casa da Misericórdia

de  Fão  não  procedeu  ao  pagamento  do  subsídio  de  férias  aos  trabalhadores  da  categoria  de

auxiliares/ajudantes  dos  serviços  gerais.  Segundo  a  informação  recebida,  não  foi  dada  nenhuma

explicação/satisfação  para  o  não  cumprimento  deste  dever  legal  da  entidade  empregadora,  que  atinge

precisamente a categoria profissional mais numerosa e a que aufere salários mais baixos

O Bloco de Esquerda considera que esta situação não é aceitável e exige uma intervenção urgente do Governo

e da Autoridade para as Condições do Trabalho para que os direitos destes trabalhadores e trabalhadoras

sejam assegurados, nomeadamente o pagamento dos subsídios em atraso.

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 Governo conhecimento desta situação?

2. A Autoridade para as Condições do Trabalho realizou alguma atividade inspetiva à Santa Casa da

Misericórdia de Fão? Qual foi o resultado?
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3. Que  medidas  vai  o  Governo  tomar  para  garantir  os  direitos  dos  trabalhadores,  nomeadamente  o

pagamento do subsídio de férias em atraso?
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