
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 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

Deputado Eduardo Ferro Rodrigues,

Uma notícia veiculada, este Sábado, pelo Correio da Manhã, dá conta da inexistência de conta

bancária à ordem por parte do Primeiro-Ministro de Portugal, ao mesmo tempo que é titular de

uma conta partilhada (nomeadamente com a mãe), de ações e de vários imoveis.

Esta situação é caricata independentemente do ângulo : ou o primeiro - ministro não é titular de

nenhuma conta bancária, o que é deveras estranho num país em que os funcionários públicos

são obrigados a ter conta bancária para receber a respectiva remuneração; ou o primeiro-

ministro não dispõe de montante suficiente na conta bancária para ser obrigado a identificá-la na

declaração e registo de interesses junto do Tribunal Constitucional, o que não deixa de ser

estranho face ao salário conhecido do Chefe de Governo e aos imóveis de que é titular.

Face aos critérios de transparência que V. Excelência tem imposto aos próprios membros do

Governo, e aos múltiplos casos conhecidos na justiça portuguesa relacionados com a utilização

de circuitos financeiros não bancários ou alternativos, é de crucial importância para o país que

sejam cabalmente explicadas as noticias hoje veiculadas.

Um Primeiro-Ministro, num cenário destes, tem até deveres acrescidos de informação e

esclarecimento em relação a outros titulares de funções políticas. Por que razão não dispõe de

conta bancária à ordem? De que forma aufere a remuneração legalmente prevista para o chefe

de governo? Ou, se dispõe, está abaixo do limite legalmente estabelecido para ter de a

identificar nas respectivas obrigações declarativas? Como explica isto?

Nesse sentido, o Deputado do CHEGA, André Ventura, abaixo assinado, solicita a V. Excelência

esclarecimentos quanto às supramencionadas questões, com a maior urgência possível dado o

alarme social causado!



S. Bento, 15 de maio de 2021

O Deputado

André Ventura

Palácio de São Bento, 16 de maio de 2021

Deputado(a)s

ANDRÉ VENTURA(CH)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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