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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Existem cada vez mais queixas relativamente à atuação do centro Distrital da Segurança Social

de Viana do Castelo.

É sabido que a Segurança Social necessita da resposta de parceiros sociais instalados no

terreno para fazer face à grave lacuna existente no que diz respeito às Respostas sociais para

idosos e crianças até aos 3 anos de idade.

Sabemos que a lista de espera para integração em Estruturas Residenciais para Idosos no

Distrito de Viana do Castelo é assustadora.

Sabemos que as vagas de reserva e de emergência são ínfimas face às reais necessidades,

deixando sem apoio centenas de cidadãos.

Estas instituições, cuja experiência e trabalho é reconhecido e meritório nos territórios, muitas

vezes com recursos asfixiantes, fazem o melhor que podem para dar dignidade e prestar auxílio

a quem mais precisa.

A Segurança Social deve olhar para estas instituições como parceiras e não como inimigos com

quem importa andar de rédea curta, quase como se fossem geridas por pessoas de má fé.

O carácter pedagógico em determinadas situações, por parte da Segurança Social, exige-se!

A segurança social está a transformação a sua atuação em atos persecutórios de mera ação

inspetiva e de caça à multa, esquecendo o caracter pedagógico e de respeito pelas instituições.

Esta situação está a criar um mal estar latente conforme se vê pelas queixas bem audíveis de

todos os parceiros instalados no terreno.

Alguns já ameaçam entregar as chaves das instituições caso não haja mudança de postura por

parte do Centro Distrital de Viana do Castelo.

O apoio a estas instituições, de forma geral, desceu de 50% para 38% e ainda se assiste

diariamente a um verdadeiro ataque inspectivo às instituições, claramente asfixiante, para

justificarem o corte de mais alguns apoios previstos, segundo a informações obtidas junto de

várias instituições.

Neste sentido, e olhando para o Estado como parceiro destas instituições que tanta falta fazem

no terreno, perguntamos ao Sr Ministro:

Tem conhecimento desta situação?•

É orientação central do seu ministério este tipo de atuação?•



Como pretende olhar para os parceiros sociais presentes no terreno a darem o melhor de si

com o pouco que têm?

•

Palácio de São Bento, 28 de junho de 2019

Deputado(a)s

LILIANA SILVA(PSD)

ADÃO SILVA(PSD)

EMÍLIA CERQUEIRA(PSD)

CARLOS ABREU AMORIM(PSD)
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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
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	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: 
	txtNrRequerimento[0]: 
	txtLegRequerimento[0]: 
	txtSessaoRequerimento[0]: 
	txtTipoRequerimento[0]: 

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: X
	txtNrPergunta[0]: 2405
	txtLegPergunta[0]: XIII
	txtSessaoPergunta[0]: 4

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2019-06-28
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Queixas - Centro Distrital de Viana do Castelo
	txtDestinatario[0]: Min. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2019-06-28T09:44:15+0100
	Liliana Silva (Assinatura Qualificada)


		2019-06-28T10:17:45+0100
	Sandra Pontedeira (Assinatura Qualificada)


		2019-06-28T10:59:49+0100
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2019-06-28T09:44:43+0100
	Unknown signer cc4499b4cff990cfaa39a35da0541a0ead37eca9


		2019-06-28T10:17:52+0100
	Unknown signer 1bade05492d30eae349fdad81d808053f8370fce


		2019-06-28T10:59:53+0100
	Unknown signer 5959c26fb77398b15c6b8350fc0642abfa0e2d81




