
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 Relatório n.º 9/2021 da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, relativo à evolução

orçamental, de janeiro a março de 2021, revela que relativamente à dotação centralizada para o

IVAucher – de 200 milhões de euros – já foi executado 3,5% daquele valor, ou seja, 7 milhões

de euros;

- Este Programa consiste numa medida temporária de apoio e estímulo ao consumo nos

sectores do alojamento, cultura e restauração, através de um mecanismo que permite ao

consumidor final acumular o valor correspondente à totalidade do IVA suportado, durante um

trimestre, e utilizar esse valor, durante o trimestre seguinte, em consumos nesses mesmos

sectores;

- Se já foram executados 7 milhões de euros sem que o Programa esteja já em vigor, isso

significa que apenas 193 milhões de euros vão estar disponíveis para devolver aos

consumidores, ao contrário do inicialmente previsto, e que correspondia aos 200 milhões de

euros de dotação orçamental para este Programa;

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;

A Deputada do CDS-PP, abaixo-assinado, vem por este meio requerer ao Ministro de Estado e

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

respostas à seguinte pergunta:

Vai o Governo reforçar a verba destinada ao Programa IVAucher de modo a que possam

ser efetivamente devolvidos 200 milhões de euros aos Contribuintes, tal como previsto e

diversas vezes anunciado pelo Governo?



Palácio de São Bento, 25 de maio de 2021

Deputado(a)s

CECÍLIA MEIRELES(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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