
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

O PCP recebeu recentemente uma delegação da Federação Portuguesa dos Centros de Cultura

e Desporto da Saúde e Segurança Social, tendo nessa reunião sido confrontado com a

dramática situação que esta Federação vive.

A Federação Portuguesa dos Centros de Cultura e Desporto da Saúde e Segurança Social,

fundada em 1982 e considerada uma associação de utilidade pública desde 1987, conta com

cerca de 30 associados e desenvolve atividades que contribuem para o bem-estar profissional e

cultural dos trabalhadores, bem como para a sua saúde física, desempenhando um papel

positivo para a coesão social entre os trabalhadores destes sectores da administração pública.

O Estado tem reconhecido este contributo, tendo vindo a apoiar o movimento associativo,

designadamente através da cooperação financeira e de apoios logísticos. Estes Centros

respondem permanentemente a necessidades profissionais, sociais e culturais dos

trabalhadores destes sectores, necessitando porém de verbas para que possam cumprir os seus

objetivos estatutários.

De facto e de acordo com a delegação recebida, o Governo não tem cumprido os compromissos

assumidos com a Federação, sendo que a dívida a esta entidade ascende a cerca de 42.000€

(faltam cerca de 2.000€ do ano de 2013, 20.000€ do ano de 2014 e 20.000€ do ano de 2015).

Sem a transferência destas verbas, a atividade da Federação fica posta em causa,

atravessando já sérias limitações financeiras e enfrentando graves dificuldades em fazer face

aos compromissos assumidos.

Além disso, a delegação também referiu que tem tido dificuldades em reunir com o Instituto de

Gestão Financeira da Segurança Social, I.P., dado as recusas por parte desta entidade e que,

apenas tendo logrado reunir uma vez com o IGFSS, I.P., foram informados que este assunto se

encontrava “na tutela”.



Assim, ao abrigo do disposto na alínea d) do Artigo 156.º da Constituição da República

Portuguesa e em aplicação da alínea d), do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da

República, perguntamos ao Governo, através do Ministério da Solidariedade, Emprego e

Segurança Social, o seguinte:

Tem o Governo conhecimento desta situação?1.

Reconhece o Governo o importante papel desenvolvido pela Federação e que a manutenção

da sua atividade está neste momento sujeita a profundos constrangimentos financeiros?

2.

Reconhece o Governo a necessidade de cumprir os compromissos que assumiu com a

Federação Portuguesa dos Centros de Cultura e Desporto da Saúde e Segurança Social? Se

sim, quando é que o vai fazer?

3.

Palácio de São Bento,  quinta-feira, 30 de Julho de 2015

Deputado(a)s

DAVID COSTA(PCP)

BRUNO DIAS(PCP)

CARLA CRUZ(PCP)

JORGE MACHADO(PCP)

PAULA SANTOS(PCP)

RITA RATO(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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