
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) No final do mês passado, foi tornado público o comprometimento do Governo em pagar os

reembolsos de IRS em menos de 12 dias para os contribuintes que optassem pelo IRS

automático e em menos de 23 dias para os que preenchessem a declaração;

2) Contudo, também têm sido noticiado que os cidadãos estão a sentir enormes dificuldades

para conseguirem aceder ao Portal das finanças;

3) A este propósito, o Grupo Parlamentar do CDS-PP tem recebido exposições de contabilistas

certificados que dão nota de que este ano o Portal das Finanças está a funcionar pior, revelando

mesmo que tem sido impossível submeter declarações que requerem preenchimento, dado que

a aplicação para o preenchimento off-line só está disponível para declarações de 2014 ou

anteriores;

4) Para além disso, o Grupo Parlamentar do CDS-PP foi também informado que o

funcionamento da entrega da DMR também tem estado a funcionar “aos soluços”;

5) Não é a primeira vez, é aliás recorrente, que o Governo, direta ou indiretamente, cria

obstáculos aos cidadãos, principalmente aos contabilistas certificados, no âmbito da entrega de

declarações.

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 à seguinte pergunta:



1) Confirma a existência, mais uma vez, de problemas no Portal das Finanças?

2) Confirma a existência dos problemas que foram relatados ao Grupo Parlamentar do

CDS-PP?

3) Como conseguirá o Governo cumprir o que prometeu no que respeita aos prazos de

pagamento de reembolsos, quando existem vários cidadãos que nem sequer conseguem

entregar as suas declarações?

4) O que está a ser feito para que os problemas relatados sejam devidamente

solucionados?

Palácio de São Bento, 06 de Abril de 2018

Deputado(a)s do CDS-PP

Palácio de São Bento, 9 de abril de 2018

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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