
Há atrasos
nos subsídios
dematernidade
apoioAtrasos de trêsmeses nospa
gamentos deixam pais afogados
em dívidas Rendas e contas ficam
por pagar vencem se juros e há
quemtenha de recorrer a emprés
timos por não receber
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Trêsmeses de esperapor
subsídio de paternidade
Apoio Famílias ficam com rendas e contas por pagar e há quem tenha de pedir empréstimos
por não receber logo o subsídio Segurança Social garante que prestações são pagas até ummês

CÉU NEVES

Há pais que esperammais de três
mesespelo subsídio de paternida
de Rendas e contas ficam por pa
gar vencem sejuros de dívidas ehá
quemtenha de recorrera emprésti
mospornão recebero salário logo
após o nascimentodacriançaASe
gurançaSocial garante que na ge
neralidade das situações as presta
ções são pagas emmenos de um
mês mas o DN encontrou vários
casos demães que esperammais
do triplo doqueera suposto
AnaSofiaEsteves de 33 anos já

se tinhapreparado para dificulda
des antes de ter o filho agora com
seismeses atrasos nos pagamen
tos extravios de cheques pedidos
paraentregadedocumentosvários
e dificuldades de atendimento

eramqueixas jáconhecidas poresta
técnicadepublicidade
AnaSofia começoupor se regis

tar no siteda Segurança Social e in
dicar o NIB para que fosse feita a
transferênciabancária eliminan
do desde logo o problema de ex
travios Fiz um estudo exaustivo

de como funcionavam as coisas
conheciaqueixasde atrasos e che
ques extraviados e vi que o paga
mento através de transferência

bancária eramuito mais rápido e
seguro Julgou que tudo iria cor
rer normalmente tanto mais que
abaixaporteruma gravidez de ris
co chegaradentro dosprazos Não
foi assim Elenasceu no dia 14 de
outubro e só recebi o subsídio no
fim de dezembro Telefonei várias
vezes e não me deram qualquer
tipo de explicação acrescenta
Depois pagaram lhe tudo junto
Segundo os responsáveis do

Instituto da Segurança Social a
mensalidade chega a casa 19 dias
após o nascimento ser comunica
doàs entidades oficiais Mas ao te
lefone são indicados prazos maio
res e são ouvidos desabafos de
quem estáhabituadaavermuitas

queixas e relatos desesperados
Umamãe que teve a criançano

início de fevereiro aindanão sabe se

receberá a prestação nofim deabril
isto depois de lhe ser paga háuma
semanaabaixapordoença relativa
a janeiro Os atrasos são muito
maioresquandoos cheques são ex
traviados como é o caso de Ana
Santos 35 anos operadora de su
permercado que garanteque não
mudou demorada e reclamapor
trabalhar há 14 anos e esperarmais
de trêsmeses pelo subsídio dema
ternidade Posso dizer lhe quepas
sei fome primeiro está a comidado
filhote

Ana Santos e omarido têm um
rendimento mensal de 1100 euros
com uma renda do aluguer de
casa de 400 euros além de outras
despesas fixas Ficaram doisme
ses sem pagar a renda tiveram de
alargar o prazo para concluir as

prestações do carro e de pedir aju
da aos familiares E quem me
paga o quepassei e os juros per
guntaAna Santos

Apartir domomento emque o
cheque é emitido cabe aodestina
tário provarque nãoo recebeu Isso
só acontece com o não levanta

mento do mesmo e para o qual a
Segurança Social dá um limite de
doismeses Apesarde o cheque de
ver ser levantado no prazo de oito
dias depois da data de emissão se
for passado e resgatado em territó
rio nacional Há períodosmaiores
quando as transações sãopara o es
trangeiro Depois destes doisme
ses há que esperar para o cheque
ser novamente disponibilizado

Os utentes dizem não com

preenderajustificação damorada
porque receberam outra corres
pondência da Segurança Social
sem qualquer problema Epergun

tamporqueéque não têmnotícias
dequeomesmoédevolvido já que
foiparaumamoradaerrada

ALilianaAlho 34 anos bancária
ajustificaçãopara o atraso foi o fac
to denão ter feito descontos conti

nuados para a Segurança Social
Estive dois meses sem receber
Disseram que como não tinha fei
to descontos não tinhadireito Ain
dapensei quehouvesse algum en
ganodobanco fuiver e estavatudo
emordem Acabeipor receber tudo
junto ao fim dedois meses Imagi
nemse estivesse sozinha ou omeu
marido ganhassepouco Acriança
já tem 11 meses

Queixas dos pais que não pas
sam da fase de protestos junto da
própriaSegurança Social e quenão
chegam a associações de apoio às
famílias Temos a esperança de
que vamos recebermais cedo ou
mais tarde confessaAnaSofia

Baixas também
registam
problemas
Doença Isabel jornalista de 48
anos só percebeu ao fim de dois
meses que não estava a receber a
baixapordoença Como tinhadi
nheiro na conta só quase ao ter
ceiromês é que percebi Equando
fui ao banco é que verifiqueique
não tinha recebido nem o primei
ro nem o segundo conta No seu
caso os serviços justificaramque
enviaram o chequepara o endere
ço antigo Amoradajá não existe
eosCTTcolocam essa correspon
dência numa caixa postal Alterei
os dados nas Finanças é o registo
que tenho nos serviços de saúde e
a correspondência da Segurança
Social temvindo para a atual mo
rada não percebo protesta

A assessoria do Instituto da Se

gurança Social ISS continua a
justificar que são os utentes que
não entregam toda a documenta
ção Apartemais fragilizada queé
o cidadão é avítima da situação o
que não devia acontecer protes
ta JoséAugusto Oliveira dirigente
da CGTP Têm recebido reclama

ções sobre o desfasamento entre a
entradada baixa e a regularização
da situação tendo enviado infor
mação para o Ministério da Soli
dariedade e da Segurança Social
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