
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 –O Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social foi exonerado em de maio de 2016.

2 – Nesse mesmo mês foi nomeado o Conselho Diretivo em regime de substituição, o qual,

passados 18 meses, continua ainda a exercer o mandato nas mesmas condições.

3 – Como decorre do imperativo legal, a Comissão de Recrutamento e Seleção para a

Administração Pública (CRESAP) abriu o procedimento concursal, a pedido da tutela, com vista

ao preenchimento dos cargos de Presidente, Vice-Presidente e Vogais do Conselho Diretivo do

Instituto de Segurança Social.

4 – Apesar do tempo decorrido e de terem sido realizadas as entrevistas pessoais aos

candidatos que se qualificaram como tal, há já mais de três meses, não foi, até ao momento,

conhecida qualquer decisão deste concurso, perpetuando-se a situação descrita no

considerando n.º 3.

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 Ministro do

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

fundamentos que antecedem:

1 – A CRESAP já entregou à tutela a lista contendo os três nomes selecionados para o



Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social?

2 – Se sim, em que data?

3 – Em caso afirmativo, por que motivo não foram ainda nomeados os respetivos membros do

Conselho Diretivo do ISS?

4 – Por quanto tempo mais estima Vª Exª perpetuar a nomeação em regime de substituição dos

atuais membros do Conselho Diretivo do ISS?

Palácio de São Bento, 13 de dezembro de 2017

Deputado(a)s

FILIPE ANACORETA CORREIA(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

TELMO CORREIA(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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