
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 

Conforme se pode ler no Portal da habitação:

"O IHRU, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP, é um instituto público de regime

especial e de gestão participada, integrado na administração indireta do Estado, dotado de

autonomia administrativa e financeira e património próprio.

De entre as suas principais atribuições, na concretização da política definida pelo Governo para

as áreas da habitação e da reabilitação urbana, destaca-se uma vertente marcadamente

económico-financeira e com repercussões no âmbito do desempenho da sua missão e

atribuições.

Com efeito, o IHRU, I. P., concede comparticipações e empréstimos, com ou sem bonificação de

juros, destinados ao financiamento de ações de natureza pública, privada ou cooperativa,

designadamente relativos à aquisição, construção e reabilitação de imóveis e à reabilitação

urbana, gere a concessão pelo Estado de bonificações de juros aos empréstimos e, quando

necessário, presta garantias em relação a operações de financiamento da habitação de

interesse social e da reabilitação urbana, e pode participar em sociedades, fundos de

investimentos imobiliário, consórcios, parcerias público-privadas e outras formas de associação

que prossigam fins na sua área de intervenção, dos quais se destacam as sociedades de

reabilitação urbana".

O IHRU elabora Relatórios e Contas, respeitantes às atividades desenvolvidas e ao

desempenho económico e financeiro relativamente ao exercício económico de cada ano.

Nestes termos, ao abrigo das disposições constitucionais, legais e regimentais

aplicáveis, requer-se que sejam fornecidas cópias dos Relatórios e Contas, relativos aos

anos de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 do Instituto da Habitação e da

Reabilitação Urbana



Palácio de São Bento, 22 de fevereiro de 2019

Deputado(a)s

JORGE PAULO OLIVEIRA(PSD)

ANTÓNIO COSTA SILVA(PSD)

BRUNO COIMBRA(PSD)

MANUEL FREXES(PSD)

BERTA CABRAL(PSD)

ANTÓNIO TOPA(PSD)

EMÍLIA CERQUEIRA(PSD)

MARIA GERMANA ROCHA(PSD)

MAURÍCIO MARQUES(PSD)

SANDRA PEREIRA(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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