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REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

De acordo com a comunicação que nos chegou, existem inúmeras reclamações de Associações

Humanitárias acerca do atraso, por parte do Ministério da Administração Interna, do pagamento

de despesas e honorários relativos ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais -

DECIR 2021, designadamente os que são devidos pelo prolongamento do dispositivo até ao

final do passado mês de outubro.

Os atrasos nos pagamentos de despesas e honorários devidos às associações humanitárias é

uma situação que infelizmente tem sido recorrente nos últimos anos e que já foi alvo de

anteriores perguntas ao Governo por parte do PSD.

É uma situação lamentável que causa profundos constrangimentos financeiros às corporações

de bombeiros que enfrentam especiais e acrescidas dificuldades de tesouraria para fazer face

às suas necessidades diárias devido à situação de pandemia.

Neste sentido, os Deputados do Grupo Parlamentar do PSD vêm colocar as seguintes questões

a Sua Excelência o Ministro da Administração Interna:

1 - Quando pretende o Governo e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil

(ANEPC) regularizar os montantes em dívida, despesas e honorários, relativos ao DECIR 2021?

2 - Qual é o montante global que se encontra atualmente em dívida às diferentes instituições

que integram o DECIR?

Palácio de São Bento, 25 de novembro de 2021
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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
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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