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Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, no concelho da Marinha Grande

tem desenvolvido, nos últimos anos, um trabalho inigualável no sector social, designadamente,

no apoio a idosos. É, hoje, num concelho com mais de 35 mil habitantes uma das poucas (muito

poucas) instituições que de dedica a este sector.

Todavia, não teve até hoje o reconhecimento e o apoio compatível com o seu trabalho e com o

alcance da sua missão, podendo, até, constatar-se algumas situações de prejuízo que, a

confirmarem-se, são sobretudo prejudiciais aos cidadãos idosos da freguesia.

Ciente de que o Estado e os organismos da administração devem tratar todas as instituições de

igual forma, em visita recente à associação por parte do signatário, foram apresentados um

conjunto de factos suscetíveis de virem a configurar um tratamento menos próprio e

discriminatório por parte do Instituto da Segurança Social.

Assim, os deputados abaixo assinados, ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 156º da

Constituição da República Portuguesa, e da alínea e) do nº 1 do artº 4º e nos termos do artº

229º, ambos do Regimento da Assembleia da República, veem, através de V. Exa. requerer o

seguinte:

- Cópia das candidaturas efetuadas ao programa RLIS no concelho da Marinha Grande, bem

como todas as análises, pareceres, despachos e avaliações que sobre as mesmas foram

efetuadas;

- Cópia do acordo/contrato celebrado onde estejam discriminadas e estabelecidas,

designadamente, as obrigações da Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande com vista à

execução do programa RLIS;

– Indicação do número de acordo de cooperação estabelecido em todos os concelhos do distrito

de Leiria nos últimos 4 anos e o seu rácio com a população.

Palácio de São Bento, quinta-feira, 7 de Julho de 2016

Deputado(a)s

ANTÓNIO SALES(PS)

JOSÉ MIGUEL MEDEIROS(PS)



Deputado(a)s

ODETE JOÃO(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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