
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 

Considerando que:

1 – Em 1961 foi fundado, com intenção de ser um complemento de reforma, o Fundo Especial

de Segurança Social dos Profissionais de Banca dos Casinos.

2 – Este fundo, ainda que seja destinado aos profissionais do setor e seja financiado por eles,

tem sido gerido pelo Estado que em 1985, com a extinção das caixas de previdência, o integrou

no Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.

3 – Em 2002, a insustentabilidade do fundo ficou à vista de todos, já que foi o primeiro ano em

que as despesas foram superiores às receitas, ainda que as reservas detidas correspondessem

a 27 milhões de euros.

4 – Entretanto, em 2015, a rutura financeira do fundo passou a ser uma realidade discutida e

analisada no Ministério da Solidariedade e da Segurança Social que, perante a dimensão do

problema, determinou a criação de um Grupo de Trabalho composto por técnicos do Instituto de

Gestão Financeira da Segurança Social, da Direção Geral da Segurança Social e membros do

Conselho Consultivo.

5 – O CDS recebeu recentemente a Associação Nacional dos Reformados Profissionais de

Banca dos Casinos e o Sindicato dos Trabalhadores das Salas de Jogos, que nos transmitiram

que o Grupo de Trabalho referido teria concluído os estudos a que se propôs.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas

regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da

República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;



O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministério do

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e

fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1 – Tem o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social conhecimento da

situação acima descrita?

2 – Considerando as informações que nos foram transmitidas pelo Sindicato e

Associação de Reformados, quais foram as principais conclusões a que chegou o Grupo

de Trabalho para avaliação do Fundo Especial de Segurança Social dos Profissionais de

Banca dos Casinos?

Palácio de São Bento, terça-feira, 12 de Julho de 2016

Deputado(a)s

FILIPE LOBO D' ÁVILA(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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