
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 – No decurso da última audição regimental realizada na Comissão de Trabalho e Segurança

Social, realizada no passado dia 13 de Abril de 2016, foi referido pelo Senhor Ministro do

Trabalho e da Segurança Social, pelo governante que “Portugal não pode pagar milhões de

euros em prestações sociais indevidamente. Em 2015, foram pagos indevidamente 200 milhões

de euros”;

2 –O Senhor Ministro acrescentava, ainda para esclarecimento dos Deputados, que “Destes,

103 milhões de euros no subsídio de desemprego e 36 milhões na proteção familiar";

3 – Passados poucos dias da realização da audição fomos informados que a tutela da

Segurança Social teria detetado um erro informático no processamento de 39 mil abonos de

família (cerca de 4% do universo total de beneficiários deste apoio) que foram pagos em Março;

4 – Devido às alterações introduzidas na legislação que regula a atribuição do Abono de Família

pelo anterior Governo socialista, hoje em dia só aufere abono de família o agregado que

apresenta rendimentos mensais até 628,83 euros, i.é., agregados com um nível de rendimentos

baixo;

5 – O CDS foi, e sempre será, favorável à atribuição justa e legal dos apoios e prestações

sociais. Contudo, o CDS sempre defendeu e sempre defenderá que os cidadãos não devem ser

prejudicados por erros do Estado que não lhes são imputados.

6 – O CDS defende igualmente que uma eficaz atribuição das prestações sociais nunca poderá

ser sujeita ao corte das mesmas a quem mais delas necessita, nem admitimos que se poupe

cortando apoios a quem precisa.

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 perguntar ao Ministro do

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

fundamentos que antecedem:

1 – Que prestações e apoios sociais foram indevidamente atribuídos desde Janeiro do presente

ano, especificando qual foi o valor e qual o montante médio por prestação e por beneficiário?

2 – Qual é o programa de regularização do montante indevidamente atribuído que o Governo vai

implementar, com vista à diminuição do impacto negativo que o mesmo poderá implicar na vida

desses cidadãos e respetivas familias?

3 – Relativamente aos anos de 2014 e 2015, qual foi o montante de recuperação de montantes

indevidamente pagos que foram recuperados ?

Palácio de São Bento, terça-feira, 19 de Abril de 2016

Deputado(a)s

FILIPE LOBO D' ÁVILA(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

NUNO MAGALHÃES(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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