
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 mais de 2 anos que o CDS vem alertando para do atraso quer do processamento, quer

do pagamento de pensões de reforma e de prestações sociais, com base nos vários relatos de

cidadãos que se queixam junto do nosso Grupo Parlamentar.

2 –Já por diversas vezes, nas vindas do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança

Social, o CDS questionou o Governante sobre estes atrasos, tendo como resposta uma

ausência da mesma, ou uma resposta inconclusiva, sempre negando o aumento nos atrasos de

pagamento.

3 – Não obstante estas questões, o CDS entregou duas perguntas por escrito (1012/XIII e

1444/XIII) ao Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, onde questionávamos

sobre estes atrasos, sem que o Governante tenha cumprido as obrigações regimentais de

responder as mesmas, deixando o CDS, mais uma vez, sem resposta.

4 – No dia 18/09/2018 foi noticiado na comunicação social, nomeadamente no Correio da

Manhã, que atribuição de novas pensões pela Segurança Social regista atrasos que, em alguns

casos, atingem os nove meses.

5 – É igualmente denunciado que há cerca de 3500 reclamações para os serviços centrais da

Segurança Social por tratar, a maioria deles há mais de um ano.

6 – Estas denúncias são veiculadas com base nas declarações de José Abraão, líder da

FESAP, que acrescenta que no caso das novas pensões, o tempo de espera chega aos "oito e

nove meses" e que há "recursos hierárquicos de pessoas que tiveram dificuldades na atribuição

cio

subsídio de funeral ou na atribuição de pensões de sobrevivência por tratar há mais de um ano".

7 – Esta situação, da maior gravidade e de enorme injustiça social, infelizmente não apanha o



CDS de surpresa, pois, pelo exposto no ponto 1, há muito que acompanhamos e denunciamos

esta situação, principalmente o impacto que o retrocesso da estipulação do horário das 35 horas

no sector público poderia provocar.

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 perguntar ao Ministro do

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

fundamentos que antecedem:

1. Qual é o atraso médio por pensão e por prestação entre a data da entrega do pedido, do

processamento de deferimento do mesmo e do seu pagamento?

2. Que medidas vai tomar para reverter esta situação, considerando que a contratação de

trabalhadores temporários para o Instituto da Segurança Social, com a justificação de ainda

estar a decorrer o recrutamento de 200 trabalhadores para este organismo, mostrou-se ineficaz?

Palácio de São Bento, 19 de setembro de 2018

Deputado(a)s

FILIPE ANACORETA CORREIA(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(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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