
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 – Os proprietários de imóveis arrendados que não emitam periodicamente recibos de renda

através do Portal das Finanças, por estarem isentos nos termos legais, terão de entregar a sua

declaração anual à Autoridade Tributária até 31 de janeiro de 2019, através do modelo 44, que

pode ser entregue em papel, diretamente nos balcões dos serviços de finanças, ou ser enviada

pela internet, através do Portal das Finanças.

2 – Segundo notícias veiculadas na comunicação social, devido a um atraso da Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A, muitos serviços de finanças não dispõem do referido modelo 44.

3 - Para além disso, muitos contribuintes não estão a conseguir validar as suas declarações no

Portal das Finanças.

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;

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,

respostas às seguintes perguntas:

1 – O Ministério das Finanças confirma que muitos serviços de finanças não dispõem do

modelo 44, bem como, que existem problemas no Portal das Finanças para o registo

anual das declarações de rendas? Se sim, quando será disponibilizado aquele modelo 44

e quando o sistema de declarações através do portal estará a funcionar plenamente?



2 – O Ministério das Finanças garante que será devidamente assegurado a todos os

cidadãos a entrega atempada da declaração anual das rendas recebidas durante o ano

anterior?

3 – Atendendo às situações referidas, o prazo para entrega da declaração anual das

rendas recebidas durante o ano anterior poderá ser alargado?

Palácio de São Bento, 9 de janeiro de 2019

Deputado(a)s

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELLO-BRANCO(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)

JOÃO GONÇALVES PEREIRA(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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