
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. Há 2 anos, no OE 2017, aquando da proposta entregue na AR, o Governo optou por um

aumento extraordinário de pensões de 10 euros que excluía a Pensão Mínima, a Pensão Social

e a Pensão Rural, devido ao facto de terem sido aumentadas durante o Governo PSD/CDS.Nos

OE subsequentes essa injustiça foi parcialmente corrigida e esses pensionistas já tiveram um

aumento extraordinário, se bem que de apenas 6 euros.

2. Este aumento abrange todos os pensionistas com valor de pensões até cerca de 650 euros,

inclusive os pensionistas que eram bancários.

3. No inicio do mês foi divulgado pela comunicação que as instituições bancárias estão a reter o

aumento extraordinário de pensões e que não o pagam aos seus beneficiários,

4. Conforme noticiado, “o banco paga-lhes mensalmente a pensão e deduz-lhes a parte da

pensão que é paga pela Segurança Social”, logo, tendo sido aumentados, deduz-lhe o valor do

aumento.

Assim:

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

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

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados 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, resposta às seguintes perguntas:

1 – Confirma o acima referido?



2 – Se sim, com que enquadramento legal é que as instituições bancárias retêm a o valor

da pensão da segurança social, incluindo os aumentos extraordinários?

3 – Pretende corrigir esta situação, ou entende que não há nada para ser corrigido e que

se deve manter como está?

Palácio de São Bento, 14 de março de 2019

Deputado(a)s

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)

FILIPE ANACORETA 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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