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 REQUERIMENTO Número      /XI (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XI (     .ª) 

 

Assunto: Esclarecimentos sobre o Centro Social e Paroquial de Arrifana 

 
Destinatário: Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda colocou ao Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade Social um conjunto de questões sobre a actividade do Centro Social e Paroquial de 

Arrifana (CSPA), através da Pergunta nº 2204/XI/1. 

As respostas que obtivemos por parte do Ministério foram apenas referentes ao relacionamento 

laboral entre o CSPA e as trabalhadoras do Centro de Actividades de Tempos Livres (ATL) da 

instituição. Faltaram as questões colocadas ao nível do desempenho financeiro da instituição e a 

verificação da execução dos protocolos assinados. 

Desde a data em que foi realizada a Pergunta referida, foram recolhidas informações relevantes 

sobre a verdadeira situação financeira do CSPA. Estas informações, recolhidas pela Comissão de Pais 

do ATL, demonstra que não é verdadeira a situação financeira descrita pela direcção do CSPA. 

A informação que é conhecida sobre a situação financeira do CSPA justifica que seja cabalmente 

esclarecida a utilização dos dinheiros públicos inerentes aos protocolos assinados. A informação 

aprofundada sobre o desempenho financeira da instituição terá sido já entregue aos Serviços da 

Segurança Social de Aveiro. Assim, urge clarificar todo este processo relativo ao encerramento do 

ATL, mas, também, relativo à utilização dos dinheiros da instituição. 

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o 

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, as seguintes perguntas: 

1. Tem o Governo conhecimento do processo que envolve o encerramento do ATL do CSPA? 

Qual a opinião do Governo sobre este encerramento? 

Expeça-se 

Publique-se 
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2. Confirma o Governo ter na posse dos Serviços da Segurança Social da Aveiro, informação 

relativa a todo o processo financeiro do CSPA? 

3. Quais os montantes transferidos pela Segurança Social para o CSPA desde 2000? 

4. Foi realizada alguma auditoria às contas do CSPA prévia às transferências de dinheiros da 

Segurança Social para o ATL? Se sim, qual o resultado dessa auditoria? Se não, tenciona o 

Governo proceder a essa auditoria? 

5. A justificação da direcção de “prejuízos acumulados” não deveria obrigar a Segurança Social 

a promover uma auditoria às contas da instituição? 

6. Foi realizada alguma auditoria ao serviço prestado pelo CSPA nas valências promovidas com 

ajuda da Segurança Social? Se sim, quais os resultados? 

7. Existe alguma intenção de abertura de um lar para a terceira idade pelo CSPA que seja do 

conhecimento da Segurança Social? 

 

Palácio de São Bento, 21 de Setembro de 2010. 

 

O Deputado 

 

Pedro Filipe Soares 


