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Assunto: Ações inspetivas realizadas na área da Segurança Social

Destinatário: Min. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
No dia 18 de dezembro de 2017, decorreu uma audição com o Ministro Vieira da Silva, na
Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social, a propósito da situação da Associação
Raríssimas.
No decorrer desta audição, referindo-se aos relatórios elaborados pela Inspeção-Geral do
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o Ministro afirmou: “estou aqui para
vos garantir de desta vez não haverá nenhum relatório da inspeção que fique por homologar.
Repito, não haverá nenhum relatório da inspeção que fique por homologar sobre nenhuma
instituição seja ela qual for. Nem nenhuma instituição nem nenhum serviço da administração
nem nenhum serviço de estado…”
Ao garantir que desta vez não haverá nenhum relatório que fique por homologar depreende-se
que noutras ocasiões tal aconteceu. Consequentemente, o Bloco de Esquerda solicita que o
Governo confirme se existiram relatórios relacionados com inspeções ou ações de fiscalização
que tenham ficado por homologar, quando é que tal sucedeu bem como qual o ponto de
situação dos mesmos atualmente.
No que concerne a ações inspetivas, acresce ainda que chegou ao conhecimento do Bloco de
Esquerda a indicação de que, face ao número de acordos de cooperação e sua extensão, são
insuficientes os/as inspetores/as em funções para Equipamentos Sociais ou Respostas Sociais.
Alegadamente, a nível nacional, existirão 15 inspetores/as para a zona Norte; 9 para a zona
Centro; 11 para Lisboa e Vale do Tejo; 6 para o Alentejo, e 5 para o Algarve.
Perante esta informação, o Bloco de Esquerda pretende aferir quantos/as inspetores/as existem,
quantos/as saíram bem como quantos/as foram contratados/as.
Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o
Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do
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Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, as seguintes perguntas:
1. Durante a vigência do XIX e XX Governos, da coligação PSD/CDS, entre 2011 e 2015, houve
relatórios realizados pela Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social que não tenham sido homologados? Em caso de resposta afirmativa,
quantos foram? Quais as instituições em causa? Qual o ponto de situação destes relatórios
atualmente?
2. Na atual legislatura, houve relatórios realizados pela Inspeção-Geral do Ministério do
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social que não tenham sido homologados? Em caso de
resposta afirmativa, quantos foram? Quais as instituições em causa? Qual o ponto de
situação destes relatórios atualmente?
3. Quanto/as inspetores/as existem na Segurança Social a nível nacional? Quantos/as saíram
entre 2011 e 2015? Quantos/as saíram entre 2015 e 2017? Quantos/as foram contratados/as
em cada período?
4. Qual o tempo médio que demora cada inspeção?
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