
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

O Centro Infantil da Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Alentejo dispõe de excelentes

instalações e desenvolve uma atividade competente de apoio à infância de que as famílias

beneficiam com agrado geral.

Na sua vertente creche a instituição recebe e trabalha com 74 crianças.

Porém, tem capacidade instalada para receber até 90 crianças.

E, efetivamente, existe mesmo uma lista de espera com pais a aguardar a possibilidade de

colocar ali os seus pequenos filhos.

O acréscimo de capacidade só não está a ser utilizado porque os Serviços da Segurança Social

não respondem com celeridade ao pedido de licenciamento respetivo.

Ora, tal não parece justificar-se a nenhum título e está a prejudicar os potenciais utentes!

Muito possivelmente, só por inércia, ou falta de meios de trabalho, os Serviços da Segurança

Social não estão a corresponder atempadamente ao que lhes é requerido, ainda por cima numa

situação de uma valência já em funcionamento atual, capaz e comprovado e com instalações

livres e adequadas.

Assim, venho, através de V.ª Ex.ª, solicitar que o Ministro responsável pela Segurança

Social me responda ao seguinte:

1. Qual a razão para não ter ainda sido deferida a solicitação da Santa Casa da

Misericórdia quanto ao aumento do número de crianças na creche do seu Centro Infantil?

2.Pode indicar-me e comprometer-se com uma data célere para que os Serviços

respondam ao requerido?



Palácio de São Bento,  segunda-feira, 22 de Junho de 2015

Deputado(a)s

LUÍS PITA AMEIXA(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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