
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 

Assunto: Pagamento da majoração de 10% no programa Pares I- Projeto nº 0605.02.000-

Leiria

Destinatário: Exma. Sra. MINISTRA DO TRABALHO SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA

SOCIAL

Ex.mo. Sr. Presidente da Assembleia da República

A Associação de Apoio Infantil de Pedreiras sita nesta localidade, concelho de Porto de Mós,

concorreu ao programa PARES I, na componente de infraestrutura que lhe foi atribuído o projeto

nº 0605.02.000- Leiria.

Após e no decurso do processo a verba inicialmente atribuída, foi majorada em 10%.

O projeto foi concluído e enviado o seu encerramento em 19-11-2015.

Em 18-03-2019 foi solicitado ao Instituto da Segurança Social o pagamento do valor da

majoração atribuído e devido.

Em 13-12-2019, foi de novo solicitado este valor.

Decorridos quase dois anos ainda a referida associação não obteve nem resposta, nem

pagamento, o que não se compreende.

Pois esta associação, como quase todas as associações sem fins lucrativos, precisa

urgentemente do valor que lhe é devido, para fazer face aos seus compromissos assumidos, o

Estado é uma pessoa de bem e, por isso deve honrar os seus compromissos e assim pagar o

que deve.

Nos termos legais e regimentais aplicáveis, os deputados do grupo parlamentar do PSD, por

intermédio de V. Exa., solicitam à Exma. Sra. Ministra do Trabalho da Solidariedade e da

Segurança Social, os seguintes esclarecimentos:

Vai o Instituto da Segurança Social pagar à referida Associação de Apoio Infantil das

Pedreiras, o valor correspondente aos 10% da majoração no projeto acima indicado?

1.

Qual a data prevista para esse pagamento?1.



Palácio de São Bento, 09 de julho de 2021

Os Deputado(as)

Palácio de São Bento, 9 de julho de 2021

Deputado(a)s

OLGA SILVESTRE(PSD)

HUGO PATRÍCIO OLIVEIRA(PSD)

MARGARIDA BALSEIRO LOPES(PSD)

PEDRO ROQUE(PSD)

JOÃO GOMES MARQUES(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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