
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) Como é público, e reconhecido pelo próprio Governo, a Autoridade Tributária e Aduaneira

está a demorar em média mais tempo do que no passado para pagar os reembolsos de IRS;

2) Em resposta recente ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Governo admitiu que até ao dia 9

de Agosto já haviam sido processadas 99% das declarações de IRS que foram entregues dentro

do prazo, excluindo-se no entanto declarações de substituição;

3) Foi noticiado esta semana que um mês após o fim do prazo para os pagamentos dos

reembolsos do IRS, existiam milhares de contribuintes que ainda não haviam sido

reembolsados;

4) Um elevado número de cidadãos continua a dirigir exposições escritas ao Grupo Parlamentar

do CDS-PP, com o objetivo de demonstrarem a sua preocupação com o pagamento dos

reembolsos do IRS.

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;

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 às seguintes perguntas:



1) Confirma que continuam a existir milhares de contribuintes que ainda não receberam

os seus reembolsos de IRS?

2) Qual é a data limite para que esses contribuintes sejam devidamente reembolsados?

Palácio de São Bento, sexta-feira, 30 de Setembro de 2016

Deputado(a)s

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(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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