
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

1) O PS, PCP e BE aprovaram no Orçamento do Estado para 2017 um artigo que estipula que

“em 2017 o Governo inicia um processo de avaliação geral dos prédios rústicos de área igual ou

superior a 50 hectares”;

2) Foi recentemente noticiado que o Governo pretende até ao final do mês de Abril apresentar à

Assembleia da República uma proposta para reavaliar os terrenos rústicos;

3) De acordo com as notícias vindas a público, o Governo quer substituir o método de avaliação

pelo rendimento por um outro que assente na localização e na área, ao mesmo tempo que é sua

intenção começar o processo de avaliação pelos terrenos cujas dimensões ultrapassem os 50

hectares;

4) O Governo tem assim o objetivo de fazer uma reforma agrária por via fiscal, penalizando o

sector agrícola. O ataque será mais duro no Sul, uma vez que é lá que se situa a maioria dos

grandes terrenos agrícolas;

5) Já não bastou o enorme aumento de impostos indiretos que o Governo adotou desde que

tomou posse, o que está a penalizar as empresas e as famílias, como agora parece ser sua

intenção penalizar setores da economia portuguesa que têm contribuído para a recuperação do

País.

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;



Os Deputados 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 à seguinte pergunta:

1) Como vai ser implementado este novo sistema de reavaliação dos terrenos rústicos?

2) Confirma que o Governo pretende substituir o método de avaliação pelo rendimento

por um outro que assente na localização e na área?

3) Confirma que é intenção do Governo começar o processo de avaliação pelos terrenos

cujas dimensões ultrapassem os 50 hectares?

4) Os representantes do setor agrícola nacional foram ouvidos na elaboração deste

processo de reavaliação dos terrenos rústicos?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 5 de Abril de 2017

Deputado(a)s

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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