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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República 

O Ministério das Finanças, seguindo as directrizes do memorando da troika, está a empreender

cortes nas verbas a transferir para a Madeira, na ordem dos 15 milhões de euros, não obstante,

continua a omitir as responsabilidades assumidas pelo Orçamento de Estado em vigor e que

ainda não foram cumpridas.

Em virtude desta irregularidade do não cumprimento do OE, o governo da República acumula

uma dívida aos municípios da Região Autónoma da Madeira na ordem dos 14 milhões de euros.

Na legislatura anterior o OE foi aprovado com uma alteração proposta pelo PSD referente à

transferência da participação variável dos 5% no IRS para os municípios das ilhas. Esta

proposta foi aprovada com o apoio do CDS-PP, BE, PCP e 5 deputados do PS.

Como estas verbas não foram transferidas, as dívidas às autarquias locais da Madeira já

ascendem os 14 milhões de euros. 

Além destas verbas do IRS, o governo da República deve também à Região cerca de 26

milhões de euros da componente nacional relacionada com os incentivos europeus para os

sectores agrícola e das pescas das Regiões Autónomas.

Assim, por estarmos na presença de um grave incumprimento e violação da Lei do OE e porque

a resolução desta situação se torna urgente não só para as autarquias locais como para os

sectores das pescas e da Agricultura da Madeira, ao abrigo das disposições constitucionais e

regimentais aplicáveis, envio esta pergunta, solicitando a Vossa Excelência que peça ao senhor

Ministro das Finanças que nos informe sobre as datas que prevê transferir as verbas em atraso

para a Região Autónoma da Madeira.

                                                                                                                                                          

            Rui Caetano



Palácio de São Bento,  quarta-feira, 14 de Setembro de 2011

Deputado(a)s

RUI CAETANO(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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