
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 

Ontem – 28 de fevereiro - no jornal das oito, da SIC, com repetição, hoje, às 13 horas, foi

transmitida uma peça jornalística que identifica um casal a ‘residir’ num barracão “ à entrada de

Alhos Vedros”, concelho de Moita, sendo feita referência da entrada, na Câmara Municipal da

Moita , de um processo de solicitação de habitação social. Foi igualmente referido que o casal

subsiste com uma muito baixa pensão de sobrevivência. Entretanto, identificámos que o casal

teve auxilio de pelo menos um cidadão que se disponibilizou a ajudar nos contactos em nome

do casal e a procurar obter respostas na Segurança Social e junto do Município da Moita, mas

sem sucesso até agora.

Assim, e pela avaliação efetuada justifica-se saber se o caso está a ter acompanhamento pelo

que , ao abrigo das disposições constitucionais , legais e regimentais, pergunta-se, através de V.

Exa., à Senhora Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social:

O Centro Regional de Segurança Social de Setúbal tem identificado e em acompanhamento

o caso que veio a público? Se não, que se pretende fazer?

1.

Foi estabelecido algum contacto com a Segurança Social pela Câmara Municipal da Moita

para efeitos de referenciação do caso? Em caso afirmativo, foi desenvolvido trabalho em rede

e será possível dar resposta ao problema?

2.

Com os melhores cumprimentos

Palácio de São Bento, 1 de março de 2021

Deputado(a)s

EURÍDICE PEREIRA(PS)

FILIPE PACHECO(PS)

ANDRÉ PINOTES BATISTA(PS)



Deputado(a)s

SOFIA ARAÚJO(PS)

FERNANDO JOSÉ(PS)

CLARISSE CAMPOS(PS)

IVAN GONÇALVES(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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