
 

A S S E M B L E I A  D A  R E P Ú B L I C A  

 

 REQUERIMENTO Número      /XI (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XI (     .ª) 

 

Assunto: Recibos Verdes citados para pagamento de dívidas à Segurança Social 

 
Destinatário: Ministério da Solidariedade e da Segurança Social 

 
 
Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República 

O Bloco de Esquerda teve conhecimento de que milhares de trabalhadores independentes estão a 

receber em suas casa citações do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social exigindo o 

pagamento das contribuições devidas, acrescidas de juros. Estes contribuintes são ainda ameaçados 

de penhora de bens caso não paguem a sua dívida no espaço de 30 dias. 

No entanto, a Segurança Social não cuidou de conhecer as situações específicas em que estas dívidas 

foram contraídas, condenando deste modo milhares de falsos recibos verdes a pagar uma dívida 

que não lhes pertence e que, pelo contrário, é resultado de uma relação contratual ilegal provocada 

pelos patrões. Muitas pessoas não podem por os seus patrões em tribunal sob pena de perderem os 

seus empregos. 

Como é sabido, existem hoje centenas de milhares de pessoas que trabalham como falsos 

trabalhadores independentes e o Bloco de Esquerda considera inaceitável que estas dívidas sejam 

cobradas sem que se conheça qual a situação contratual de cada pessoa. O Governo escolhe assim, 

não realizar nenhuma acção para a resolução deste problema e alinha com empresários sem 

escrúpulos que praticam ilegalidades contratuais, com prejuízo dos seus empregados. 

Consideramos que este processo de cobrança deve ser imediatamente parado e que se devem 

averiguar as condições em que a dívida foi contraída para que se possa realizar uma cobrança justa 

dos créditos à Segurança Social. 

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 

Solidariedade e Segurança Social, as seguintes perguntas: 

Expeça-se 

Publique-se 

/         / 

O Secretário da 
Mesa 

 
 
 



 

A S S E M B L E I A  D A  R E P Ú B L I C A  

 

1. Quem é responsável pela cobrança destas dívidas? 

2. Como pretende o MSSS a fim de parar esta cobrança injusta de uma dívida que pode ser 

irregular? 

3. Que acções irá o MSSS realizar para que situações destas não se repitam? 

Palácio de São Bento, 22 de Junho de 2011. 

 

A Deputada  

 

Mariana Aiveca 

 


