
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 – Recentemente veio a público que o IEFP atrasou durante meses o pagamento de ajudas de

custo e horas extraordinária a alguns dos seus funcionários;

2 – Em conformidade com a comissão de trabalhadores, estes funcionários foram

“surpreendidos em Julho" com o não pagamento de ajudas de custo e horas extraordinárias,

problema que se manteve em Agosto e na data de pagamento de vencimentos de setembro";

3 – De acordo com a mesma fonte, este problema só começou a ser resolvido na última semana

de Setembro;

4 – Foi divulgado pela imprensa que o IEFP não adianta o motivo para o atraso no pagamento

das ajudas de custo e das horas extraordinárias, nem refere datas, mas revela que em causa

está um montante de 120 mil euros que abrangeu "mais de mil trabalhadores".;

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;

Os Deputados 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. Confirma que, durante os meses de Julho, Agosto e Setembro, as ajudas de custo e

horas extraordinárias de alguns funcionários do IEFP não foram pagas na data em que

deveriam ter sido pagas?

2. Se sim, qual o número exato de trabalhadores que foram prejudicados com este atraso,

e qual o montante preciso que não foi pago?

3. Qual o motivo que proporcionou este atraso?

4. Consegue garantir que, ao dia de hoje, todos estes trabalhadores já foram ressarcidos

do pagamento em dívida por parte do IEFP?

5.Consegue garantir, igualmente, que não existem mais trabalhadores mesta situação,

nem que futuramente estes atrasos não vão ocorrer de novo?

Palácio de São Bento, terça-feira, 11 de Outubro de 2016

Deputado(a)s

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

FILIPE ANACORETA CORREIA(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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