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Proposta de Lei n.º 38/XV/1.ª

(Aprova o Orçamento de Estado para 2023)

Proposta de Aditamento

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar 

do Partido CHEGA apresenta a seguinte proposta de aditamento:

TÍTULO I

Disposições gerais

CAPÍTULO IX

Outras disposições

Artigo 150.º - A

Trânsito de saldos de gerência e afetação de receitas do Instituto de Registos e 

Notariado, I.P.

1 – O Instituto de Registos e Notariado, I.P. mantém no seu orçamento para 2023 os 

saldos de gerência dos anos anteriores, ficando autorizados os registos contabilísticos 

necessários à sua operacionalização e utilização.

2 – Durante o ano de 2023, 10% da receita mensal arrecadada pelos organismos e 

serviços sob a tutela do Instituto de Registos e Notariado, I.P. é afeta ao funcionamento 

desta entidade, para ser utilizada em investimentos necessários à melhoria daqueles 

serviços e organismos.

Nota Justificativa:

O Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) viu a sua dotação aumentada em (euro)

32.196.740, face ao orçamentado em 2022, o que corresponde a um aumento no seu 

orçamento de funcionamento de 8,6%.

Não obstante, o Chega considera que se continua a justificar a afetação de 10% da 

receita gerada pelo setor, enquanto forma de garantir que uma parte da receita é 
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reinvestida no setor, de modo a poder propiciar aos seus utilizadores, os verdadeiros 

financiadores, as condições mínimas para a prestação do serviço que merecem e 

verdadeiramente lhes é devido.

Quanto à manutenção dos saldos de gerência dentro da órbita do próprio IRN, IP, parece 

ser a única forma de garantir a utilização dos saldos de gerência para os fins do IRN, IP, 

permitindo-lhe assim corresponder aos desafios que tem pela frente, bem como às 

obrigações que tem de assumir.

São Bento, 9 de Novembro de 2022
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