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 REQUERIMENTO Número      /XII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XII (     .ª) 

 

Assunto: Salários em atraso na clínica José Luis Peralta Clinica Médica, Lda.  

Destinatário: Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social 

 
 
Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República 

O Bloco de Esquerda foi alertado por cinco empregadas da clínica JOSÉ LUIS PERALTA 

CLINICA MÉDICA, LDA. para a existência de salários em atraso nesta empresa. Assim, estão 

em atraso os salários de Janeiro e metade de Fevereiro de 2014, e o subsídio de natal de 

2013. 

Estas cinco empregadas, foram notificadas do despedimento através de carta da empresa, 

sem qualquer informação sobre o motivo do despedimento. As trabalhadoras tiveram de 

recorrer à Autoridade para as Condições no Trabalho (ACT), que diligenciou junto da empresa 

para a obrigação do preenchimento da documentação para o subsídio de desemprego. 

Posteriormente, a empresa preencheu a documentação alegando extinção do posto de 

trabalho. 

Os contornos desta situação adensam-se dado que, nas mesmas instalações, está a laborar 

uma empresa com a designação de CLIESP SA, que presta exatamente os mesmos serviços 

que a clinica JOSÉ LUIS PERALTA CLINICA MÉDICA, LDA. prestava. Assim, esta situação 

deve ser investigada por apresentar contornos pouco transparentes e uma possível fuga às 

obrigações com o Estado e com as trabalhadoras. 

Aliás, duas das trabalhadores viram os seus pedidos de subsidiado de desemprego 

recusados pela segurança social de Vila Nova de Gaia e de Espinho, demonstrando a 

urgência na resolução desta situação para que vejam os seus direitos respeitados. 

 

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 Solidariedade, Emprego e Segurança Social, as seguintes perguntas: 
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1. O Ministério tem conhecimento desta situação? 

2. Sabe o ministério o porquê da segurança social de Espinho e de Vila Nova de Gaia ter 

recusado os pedidos de subsídio de desemprego de duas trabalhadoras desta 

empresa? 

3. Que medidas serão desencadeadas para apurar de eventual gestão danosa por parte 

da administração da Clínica? 

4. Como se explica a aparente transição da Clínica para uma nova empresa, tentado fugir 

às obrigações para com as trabalhadoras? 

 

Palácio de São Bento, 25 de março de 2014. 

O deputado 

       Pedro Filipe Soares 

 


