
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 

Tendo em conta a situação decorrente da pandemia e as consequências das medidas de

combate à mesma, cujo impacto temporal se fez sentir quase desde o início de 2020;

Considerando o acréscimo de volume de trabalho, neste contexto, para os contabilistas

certificados, que foram sobrecarregados com a burocracia associada aos vários programas de

apoio (lay off, Apoiar, etc.);

Considerando que os contabilistas certificados são, em grande medida, os responsáveis pela

submissão das principais obrigações declarativas com o Estado, nomeadamente a IES/DA;

Considerando que o prazo das assembleias gerais de aprovação de contas, como aconteceu

em 2020, voltou a ser prorrogado para 30 de junho de 2021;

Considerando que o Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, no seu despacho nº

191/2021-XXII, prorrogou o prazo da entrega da modelo 22 para 16 de julho de 2021 e da

IES/DA para 22 de julho, datas relativamente próximas do prazo limite para a aprovação de

contas;

Considerando que 2020, numa situação em tudo similar ao contexto em que nos encontramos

atualmente, o prazo da IES/DA foi então prorrogado, primeiro para 7 de agosto de 2020 e depois

para 15 de setembro de 2020;

Considerando que entre os motivos desta prorrogação em 2020 estava a necessidade de

assegurar a qualidade de reporte de dados, que servem de base à informação estatística

nacional, nomeadamente para o INE e o Banco de Portugal, o que poderia ser comprometida

devido às atuais circunstâncias excecionais impostas pela epidemia da Covid-19;

Considerando a situação de desgaste físico e psicológico a que estão submetidos muitos

contabilistas certificados e outros profissionais da contabilidade e administração;



E ao abrigo da alínea d) do artigo 156º da Constituição da República e nos termos e para efeitos

do artigo 229º do Regimento da Assembleia da República, solicitamos ao governo, através do

senhor Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, os seguintes esclarecimentos:

1. Qual a razão para que em 2021, o prazo da entrega da IES/DA para o exercício de 2021, só

ter sido prorrogado mais uma semana face ao limite legal, ao contrário do que aconteceu em

2020, numa situação em tudo similar do ponto de vista pandémico e quando os argumentos

então usados permanecem válidos para o corrente ano?

2. Está o Governo disponível para prorrogar o prazo da IES/DA agora fixado, nomeadamente

tendo em conta os prazos que foram estabelecidos em 2020, ou seja para 15 de setembro de

2021, dando assim resposta às múltiplas solicitações dos contabilistas certificados e

profissionais da área da contabilidade?

Palácio de São Bento, 12 de julho de 2021

Deputado(a)s

DUARTE ALVES(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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