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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Foi recentemente dada à estampa notícia de que o Núcleo de Fiscalização do Instituto de

Segurança Social detetou numerosas irregularidades no funcionamento da Misericórdia de

Idanha-a-Nova.

Mais foi noticiada a recomendação feita de avaliação da manutenção dos acordos de

cooperação e a remessa ao Ministério Público, no Tribunal de Castelo Branco, de factos que.

obviamente, consideraram graves, eventualmente crimes.

Estas notícias causam evidente alarme público e, por isso, importa esclarecer cabalmente todas

as questões levantadas.

Sendo o setor social e solidário um esteio do Estado Social, que todos defendemos e cujo bom

nome e atuação queremos preservar, é essencial que as suas instituições estejam acima de

qualquer suspeita.

Assim, impõe-se o esclarecimento público das situações que têm levantado dúvidas ao longo

dos anos e que são preocupação da população local, dos utentes desta Misericórdia que podem

ver os serviços que utilizam postos em causa e, por isso também, sobressaltam o espírito cívico

dos deputados do PSD, defensores de sempre do setor social e solidário.

É, por isso, premente e exigível o esclarecimento total desta lamentável situação e, bem assim,

a avaliação da atuação do governo cuja ação deve ser sindicada pela Assembleia da República.

Os Deputados do Grupo Parlamentar do PSD, nos termos legais e regimentais em vigor

requerem, através de Vossa Excelência:

1 – Cópia do Relatório do Núcleo de Fiscalização do Instituto da Segurança Social sobre a

Misericórdia de Idanha-a-Nova;

2 – Informação sobre as decisões decorrentes desse Relatório.

Palácio de São Bento, 29 de abril de 2022

Deputado(a)s

CLÁUDIA ANDRÉ(PSD)

PAULA CARDOSO(PSD)



Deputado(a)s

NUNO CARVALHO(PSD)

HELGA CORREIA(PSD)

LINA LOPES(PSD)

OLGA SILVESTRE(PSD)

ISABEL MEIRELES(PSD)

EMÍLIA CERQUEIRA(PSD)

RUI CRUZ(PSD)

SÓNIA RAMOS(PSD)

MARIA GABRIELA FONSECA(PSD)

PEDRO ROQUE(PSD)

CARLA MADUREIRA(PSD)

OFÉLIA RAMOS(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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