Bengo: Reunião dos responsáveis municipais da
Segurança Social recomenda reforço da
fiscalização
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Caxito - Os participantes do encontro de responsáveis dos Serviços Municipais de
Assistência e Segurança Social de Angola recomendaram hoje, sexta-feira, em Caxito,
província do Bengo, o reforço da fiscalização da actividade com meios materiais e
humanos para melhorar o desempenho dos técnicos.
Recomendaram
igualmente
o
melhoramento da articulação funcional
dos serviços centrais de fiscalização com
as províncias e os municípios assim
como a criação de Serviços Municipais
de Assistência Social na circunscrição de
Cacuaco (Luanda).
A reunião decidiu também promover a
intercomunicação entre os Serviços
Municipais com vista a troca de
experiência,
realizar
encontros
periódicos de balanço sobre as diversas
actividades desenvolvidas e assegurar o
protocolo de fiscalização entre o
Instituto Nacional de Segurança Social
(Inss) e a inspecção Geral do Trabalho
(IGT).
Constam igualmente das decisões, a
investigação dos motivos que levam a
variação do valor das receitas
arrecadadas em cada mês, quando haja
uma desproporção muito elevada,
reforçar o controlo dos contribuintes
com vista a redução do desequilíbrio
existente entre o número de segurados no
sector privado e efectuar o levantamento

de todos os contribuintes adstritos à área
de jurisdição de cada município.
Os participantes sugeriram que se faça o
levantamento dos grandes contribuintes
surgidos nos círculos dos projectos do
governo central, de curta duração, no
âmbito da sustentabilidade da Segurança
Social e implementar programas de
formação nas áreas de contabilidade,
recursos humanos e gestão, para os
chefes dos serviços municipais e
provinciais.
Por seu turno, pelo secretário de Estado
para a Administração Pública, António
Paulo, que presidiu ao acto, exortou os
participantes a colocarem em prática
todos os conhecimentos adquiridos, para
que o trabalho dos Serviços Municipais
de Segurança Social tenha êxitos.
Sublinhou que o chefe dos Serviços
Municipais da Segurança Social deve
desempenhar um papel de formador e
mobilizador, para que possa elucidar os
empregadores e a população sobre a
importância destes serviços.

