
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:

- O Grupo Parlamentar do CDS aguarda por uma resposta do Governo à pergunta n.º 606 sobre

“Atraso no pagamento de ‘vouchers’ às livrarias”.

- De acordo com o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, o prazo de

30 dias fixado como limite para resposta terminou.

- Deste modo, os deputados abaixo assinados vêm submeter novamente as questões enviadas

ao senhor ministro da Educação, repetindo também os seus considerandos, aguardando

resposta do gabinete do senhor ministro:

- Vários proprietários e responsáveis de livrarias independentes têm contactado este grupo

parlamentar no sentido de denunciar atrasos significativos no pagamento dos ‘vouchers’

emitidos e “resgatados” no âmbito do programa de manuais escolares gratuitos.

- Muitos livreiros afirmam ter recebido menos de 50% do que lhes é devido pelo Estado neste

sistema definido pelo Ministério da Educação e que, desde o começo, trouxe dificuldades aos

livreiros e criou entraves a um início tranquilo do ano letivo. A situação continua a preocupar o

Grupo Parlamentar do CDS, na medida em que está a prejudicar estes pequenos empresários

que, há mais de três meses, aguardam que o Governo cumpra o prometido, com graves

implicações financeiras nos seus negócios.

- O CDS tem vindo a denunciar os erros e limitações do sistema referido, acompanhando o

desenrolar do processo, com a dupla preocupação de que as falhas sejam corrigidas de forma

célere e evitadas no próximo ano letivo.



Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

As Deputadas do CDS-PP, abaixo-assinadas, vêm por este meio requerer ao Ministro da

Educação, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:

1. Quando vai o Governo cumprir o prometido e realizar os pagamentos em falta aos

livreiros?

Palácio de São Bento, 19 de março de 2019

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(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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