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REQUERIMENTO Número       /XI
(     .ª)

PERGUNTA Número       /XI
(     .ª)

Assunto:	  Pagamento	  do	  subsídio	  social	  de	  desemprego

Destinatário:	  Ministério	  do	  Trabalho	  e	  Solidariedade	  Social

Exmo.	  Senhor	  Presidente	  da	  Assembleia	  da	  República

O	  Bloco	  de	  Esquerda	  foi	  contactado	  por	  um	  número	  signi7icativo	  de	  bene7iciários	  do	  subsídio

social	  de	  desemprego	  manifestando	  a	  mais	  veemente	  indignação	  pela	  forma	  com	  que	  tomaram

conhecimento	  de	  que	  o	  subsídio	  que	  auferem	  lhes	  foi	  cortado	  já	  este	  mês.

Os	  referidos	  bene7iciários	  ao	  dirigirem-‐se	  aos	  centros	  de	  atendimento	  onde	  quinzenalmente

fazem	  as	  suas	  apresentações,	  foram	  informados	  por	  aqueles	  serviços	  que	  deixaram	  de	  constar	  do

sistema	  informático.

Sem	  perceberem	  a 	   razão 	  de 	   tal 	   facto, 	   contactaram	  o 	  Centro 	  de 	  Emprego 	  da 	  sua 	  área 	  de

residência	  que	  os	  informou	  que	  o	  subsídio	  lhes	  havia	  sido	  cortado.

Também	  bene7iciários	  colocados	  nos	  Contratos	  de	  Emprego	  Inserção	  (CEI)	  foram	  contactados

pelas	  entidades	  que	  os	  receberam	  e	  com	  as	  quais	  assinaram	  um	  contrato	  de	  que	  esse	  mesmo

contrato	  cessaria	  por	  força	  do	  corte	  do	  respectivo	  subsidio.

Ora, 	  sendo	  certo	  que, 	  as 	  recentes	  alterações	   legislativas	  consubstanciadas	  nos	  decretos-‐lei

70/2010 	   e 	   72/2010 	   vão 	   originar 	   a 	   perda 	   da 	   atribuição 	   de 	   muitos 	   subsídios 	   sociais 	   de

desemprego, 	  não 	  é 	  de 	   todo	  admissível 	  nem	   legitimo	  que 	  milhares 	  de 	  pessoas 	  que 	  contavam

receber	  este	  mês	  o	  parco	  valor	  de	  tal	  subsídio,	  7iquem	  na	  mais	  absoluta	  desprotecção.
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Por	  outro	  lado,	  mesmo	  que	  da	  aplicação	  dos	  referidos	  decretos	  venham	  a	  ocorrer	  a	  perda	  do

direito	  ao	  subsídio	  social	  de	  desemprego	  tal	  só	  pode	  acontecer	  depois	  da	  revisão	  da	  condição	  de

recursos,	  situação	  que	  ainda	  não	  aconteceu	  nem	  os	  bene7iciários	  para	  isso	  foram	  noti7icados.

	  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. Conhece	  o	  Ministério	  que	  V.ª	  Ex.ª	  dirige	  a	  situação	  que	  está	  a	  ocorrer	  com	  os	  bene7iciários

do	  subsídio	  social	  de	  desemprego?

2. Considera 	   a 	   Ministra 	   do 	   Trabalho	   aceitável 	   que 	   milhares 	   de 	   pessoas 	   que 	   recebem

importâncias 	  tão	  baixas	   7iquem	  de	  um	  momento	  para	  o 	  outro	  sem	  qualquer	  meio	  de

subsistência?	  	  

3. Que 	  medidas 	  pretende 	   V.ª 	   Ex.ª 	   tomar 	   no 	   sentido 	   de 	   não 	   serem 	   cortados 	   quaisquer

subsídios?

Palácio	  de	  São	  Bento,	  13	  de	  Agosto	  de	  2010.

A	  Deputada

Mariana	  Aiveca
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