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Assunto: Incumprimento por parte do Governo do pagamento às Associações Humanitárias de
Bombeiros - DECIR 2020
Destinatário: Ministro da Administração Interna

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

De acordo com a comunicação que nos chegou, existem inúmeras reclamações de Associações
Humanitárias relativas ao incumprimento por parte do Ministério da Administração Interna do
pagamento de despesas do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais - DECIR 2020.
Esta situação está naturalmente a causar profundos problemas às corporações que nas atuais
circunstâncias de pandemia estão a atravessar particulares dificuldades financeiras, estando já
muitas delas à beira da rutura financeira.
Para além das verbas referentes ao dispositivo do corrente ano, segundo as informações que
nos foram transmitidas, existem ainda despesas relativas ao DECIR 2019 que não foram pagas,
o que é por demais lamentável.
Temos consciência que com esta Pergunta Parlamentar não ignoramos também as restantes
dívidas ainda por saldar por parte do Estado para com as corporações de bombeiros
relativamente aos diferentes reembolsos de despesas feitas durante a época de combate aos
fogos, as dívidas do transporte de doentes, do INEM, entre muitas outras.
No entanto, os pagamentos do DECIR 2020 assumem uma especial relevância e gravidade,
pois como já foi aludido, são muitas as corporações de bombeiros que atualmente enfrentam
especiais dificuldades de tesouraria para fazer face às suas necessidades diárias.
Assim, os Deputados abaixo assinados, no exercício das suas competências de escrutínio da
ação do Governo vêm, deste modo, colocar as seguintes questões a Sua Excelência o Ministro
da Administração Interna:
1 - Quando pretende o Governo e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil
(ANEPC) proceder ao pagamento dos montantes relativos ao DECIR 2020 que se encontram
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em dívida?
2 – Qual o montante relativo ao DECIR 2019 que ainda está por regularizar?
3 - Qual é o montante total, atual, em dívida às diferentes instituições que integram o DECIR?
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