
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 

No passado dia 10 de maio de 2019, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista recebeu em

audiência a Dra. Carla Borrões que veio reclamar a “designação imediata da legítima titular do

cargo de Inspetor Geral da Inspeção-Geral de Finanças do Ministério das Finanças”.

A Dra. Carla Borrões começou por explicar que a 16 dezembro de 2013 a então Sr.ª Ministra de

Estado e das Finanças solicitou à CRESAP a abertura do procedimento concursal com vista ao

preenchimento do titular do cargo de Inspetor Geral da Inspeção-Geral de Finanças do

Ministério das Finanças.

O procedimento concursal é aberto pela CRESAP a 7 de janeiro de 2013, em 8 e 15 de maio de

2014 a CRESAP informa que vai proceder à reabertura do procedimento concursal devido a

“não haver candidatos em número suficiente para a indicação de três candidatos ao membro do

Governo”, a reabertura acontece a 27 de maio de 2014.

Em 19 de novembro a CRESAP deliberou e apresentou a lista de três candidatos, todos com a

classificação global de 13 valores, e a 16 de janeiro de 2015, a Sr.ª Ministra de Estado e das

Finanças designou Vitor Braz para exercer o cargo de Inspetor-Geral da Inspeção-Geral de

Finanças.

A Dra. Carla Borrões alega uma série de incompatibilidades para esta designação (conforme

exposição escrita que enviou ao Ministério das Finanças) que no seu entendimento será ilegal

face à inegilibilidade do designado para o cargo.

Assim, ao abrigo das disposições legais e regimentais em vigor, vem o Grupo Parlamentar do

Partido Socialista solicitar ao Governo, através do Ministério das Finanças, que considerando

tudo o exposto sejam prestados esclarecimentos sobre os procedimentos concursais nº. 414 e

n.º 520 _CRESAP_317_12/13.

Palácio de São Bento, 30 de maio de 2019

Deputado(a)s

NUNO SÁ(PS)



____________________________________________________________________________________________________________________________
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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