
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 

O Presidente do Instituto de Segurança Social reconheceu, em audição ocorrida a 10 de

outubro, na Assembleia da República, o enorme e inaceitável atraso na atribuição das pensões

de velhice por parte do Centro Nacional de Pensões.

Para ultrapassar esta situação socialmente insustentável referiu, entre outras medidas, a

contratação de 44 trabalhadores fora da Administração Pública, por forma a resolver os

crescentes atrasos nos pedidos de atribuição de pensões pendentes.

Estes 44 profissionais, estranhos à Segurança Social, vão ter acesso aos ficheiros dos

portugueses onde está vertida toda a sua história contributiva e por isso múltiplas informações

de caráter pessoal que devem ser confidenciais.

Interessa ao Grupo Parlamentar do PSD e seguramente aos portugueses em geral e aos

portugueses pensionistas em particular, conhecer o contrato que permitiu a contratação

daqueles 44 trabalhadores e que, segundo se diz, terá um custo de mais de três milhões de

Euros.

Face ao exposto, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

deputados abaixo assinados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata vêm requerer

ao Ministro do Trabalho Solidariedade e Segurança Social, através de V. Exa., o seguinte:

O envio do contrato que permitiu ao Instituto de Segurança Social a contratação de 44

trabalhadores para processarem as pensões do Centro Nacional de Pensões.



Palácio de São Bento, 15 de outubro de 2018

Deputado(a)s

ADÃO SILVA(PSD)

MARIA DAS MERCÊS BORGES(PSD)

CLARA MARQUES MENDES(PSD)

FELICIANO BARREIRAS DUARTE(PSD)

MARIA GERMANA ROCHA(PSD)

SUSANA LAMAS(PSD)

NILZA DE SENA(PSD)

RUI CRUZ(PSD)

HELGA CORREIA(PSD)

PEDRO ALVES(PSD)

JOANA BARATA LOPES(PSD)

LAURA MONTEIRO MAGALHÃES(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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