
Provedor acusa secretário
deEstado de obstrução
Carta Alfredo de Sousa escreveu à presidente daAssembleia da República Assunção Esteves acusando Paulo Núncio
e também o ex ministroVítorGaspar de teremuma postura demanifesta e reiterada indisponibilidade para o diálogo

LÍLIA BERNARDES

Alfredo de Sousa provedor de Justiça comu
nicou àpresidente daAssembleia da Repú
blica AR a falta de colaboraçãodo secretá
rio de Estado dosAssuntos Fiscais Paulo
Núncio mas tambémdo ex ministro das Fi
nançasVítor Gaspar na defesa dos direitos
dos cidadãos referindo se àposturadema
nifesta e reiterada indisponibilidade para o
diálogo dos dois governantes

De acordo com fonte daprovedoria o ofí
cio enviado aAssunção Esteves cairá nas
mesas dos gruposparlamentaresque deve
riam tomar a iniciativade encontrar uma so

lução ao decidirem legislar com o objetivo
deobrigaro Governo aresponderàs pergun
tas formuladas pelo provedor na sequência
de queixas apresentadas pelos contribuin
tes e consumidores de produtos financeiros
Isto significa que aAR pode criar uma nor
ma noEstatuto do Provedor que obrigue os
governantes a colaborar e a cumprir as fun
ções da legalidade e da justiça sublinhou a
mesma fonte que responsabiliza os partidos
com assento parlamentar
Na carta dirigida à presidente daAR o

provedor com o propósito dedemonstrar o
que entende seraviolação do dever de cola
boração doMinistério das Finanças relata
quatro casos porora osmaisprementes e
os mais graves adiantando que existem
mais exemplos da ausência de resposta do
Executivo às diligências por si efetuadas
numa clara obstrução à atuação deste ór
gão de Estado na procura de soluções para
as queixas que recebe dos cidadãos contra o
funcionamento deficiente da administra

ção pública
Alfredo de Sousa refere queas quatro si

tuações relatadas foram escolhidas para
exemplo por serem reveladoras de proble
mascuja resolução depende apenas e só de
uma intervençãodoMinistério dasFinan
ças Algunsdos casos selecionados esperam
por respostado secretário de Estado desde
novembrode 2011 São pedidosde reembol
so depagamentos especiais porconta PEC
problemas sobre o regime fiscal daspessoas
quevivemem regime deeconomiacomum
notificações para pagamento de coimas e
crédito bonificado à habitação Há inclusi
vamente um caso que transita doGoverno
anterior emqueo reclamante continuades
de2009 a aguardarporumadecisão Um es
quecimento no tempo queAlfredo deSousa
considera absurdo e que tem aver com o
reembolso do PEC

Oprovedor relembratambém apremên
cia da revisão de procedimentos dos reem
bolsos que entretanto sugeriu Alfredo de
Sousa revela que inicialmente compreen
deu oatraso devidoàmudançadeGoverno
o quenãoentende équepassados dois anos
sobre a tomada de posse do atual Executivo
continuea imperar o silêncio a que a Secre
taria deEstado dosAssuntos Fiscais se reme

teu Parece meclaramente inaceitável diz
o provedor sobretudo numa altura de difi
culdades de tesouraria acabando os contri
buintespor abdicardeumreembolso aque
têm direito porque ataxa apagarpara oob
ter é superior ao valor do reembolso em
questão

Alfredo de Sousa não é meigo na exposi
ção e lembraquehá queixas de cidadãosque
reclamam umconjunto de direitos consa
grados em lei pelaAR e que por inércia da
administração não logram exercer Espe
cialmente famílias em situação difícil me
recedoras e carecidas de apoio do Estado
comfilhos a cargo maiores de idade e porta
dores de deficiência o que os toma depen
dentes deumagregado familiar que hámui
to deviam poder integrarpara efeitos fiscais
Trata sededireitos cujo exercício pode fa
zer adiferençanos tempos que as famílias
atravessam refere ohomemque depois de
tecer críticas ao Governo não verá o seu
mandato renovado

AVISOS

Ministério das Finanças não
colabora com o provedor

Nacartaenviada porAlfredo de
Sousa provedor de Justiça a
Assunção Esteves presidente daAR
fica claro que hámuitos assuntos
pendentes na Provedoria cuja reso
lução depende da colaboração há
muito solicitada doMinistério das
Finanças Dos atrasos verificados na
resolução das queixas Alfredo de
Sousa lembra queos principais preju
dicados pelo impasse são os cida
dãos e as empresas jáde si em situa
ção de especial fragilidade Alfredode
Sousa solicita aAssunção Esteves que
dêconhecimento do oficio aos diver
sos grupos parlamentares
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