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Assunto: Cativos finais por ministério

Destinatário: Min. das Finanças

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
1)A Conta Geral do Estado 2016 veio revelar que o montante dos cativos finais foi de 942,7
milhões de euros em 2016. Trata-se do valor mais elevado dos últimos anos!
2)Embora a Conta Geral do Estado 2016 apresente o valor dos cativos por agrupamento
económico, não é possível consultar o valor destes cativos desagregado por cada um dos
ministérios.
3) O CDS tem, quer por escrito quer oralmente, perguntado várias vezes quais os montantes
cativados por ministério sem nunca conseguir obter uma resposta.
4) Esta ocultação sistemática e deliberada dos cortes reais feitos em cada ministério pelo
Governo é absolutamente ilegítima e põe em causa o papel do Parlamento.
5) Mais, põe ainda em causa a função da Assembleia da República na aprovação do Orçamento
do Estado, uma vez que impõe na realidade um verdadeiro orçamento paralelo e oculto.

Assim:
Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas
regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da
República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;
O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro das
Finanças, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,
resposta às seguintes perguntas:
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Qual foi o montante dos cativos finais em cada dos ministérios no ano de 2016?
Qual o montante dos cativos iniciais e atuais dos ministérios no ano de 2017?
Palácio de São Bento, terça-feira, 5 de Julho de 2017
Deputado(a)s do CDS-PP

Palácio de São Bento, quinta-feira, 6 de Julho de 2017
Deputado(a)s
CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)
JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)
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