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Petições
Informação referente às Petições admitidas na Assembleia da República e respetiva tramitação.
O direito de petição é o direito de apresentar exposições escritas para defesa de direitos, da Constituição,
da lei ou do interesse geral.

Peticoes_DetalhePesquisaPeticoesOut
Nome

Descrição

dadosComissao

Dados da comissão á qual baixou a petição representados pela estrutura
Peticoes_ComissoesPetOut

dataDebate

Data em que a petição foi discutida em plenário

documentos

Documentos da petição representados pela estrutura DocsOut

iniciativasConjuntas

Iniciativas discutidas conjuntamente na mesma fase

iniciativasoriginadas

Iniciativas originadas pela petição

intervencoes

Intervenções realizadas no debate da petição representadas pela estrutura

IntervencoesOut
links

Links diversos associados à petição, representados pela estrutura DocsOut

pedidosEsclarecimento

Pedidos de esclarecimento efetuados no âmbito da petição representado
pela estrutura Peticoes_PedidosEsclarecimentoOut

petActividadeId

Identificador da atividade associada

petAssunto

Assunto da Petição

petAutor

Peticionários
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petDataEntrada

Data de Entrada da Petição

peticoesAssociadas

Outras petições associadas

petId

Identificador da Petição

petLeg

Legislatura da Petição

petNr

Número da Petição

petNrAssinaturas

Número de assinaturas dessa Petição

petNrAssinaturasInicial

Número inicial de Assinaturas

petObs

Observações

petSel

Sessão legislativa da petição

petSituacao

Situação em que a petição se encontra

petUrlTexto

Link para o texto da petição

publicacaoDebate

Publicação do DAR do debate da petição

publicacaoPeticao

Publicação do texto da petição, representado pela estrutura
PublicacoesOut

Peticoes_ComissoesPetOut
Nome

admissibilidade

Descrição

Condições em que a petição foi ou não admitida
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audicoes

Audições efetuadas no âmbito da petição, representadas pela estrutura
Peticoes_AudienciasDiligenciasOut

audiencias

Audiências efetuadas no âmbito da petição, representadas pela estrutura
Peticoes_AudienciasDiligenciasOut

audienciasOutros

Outro tipo de diligência efetuada, representadas pela estrutura
Peticoes_AudienciasDiligenciasOut

codigo

Código da comissão

dadosPedidosInformacao

Pedidos de informação complementar solicitados no âmbito da petição,
representados pela estrutura Peticoes_PedidosInformacaoOut

dadosRelatorioFinal

Relatório final da Petição, representados pela estrutura
Peticoes_DadosRelatorioFinalOut

dataAdmissibilidade

Data em que a Petição foi admitida

dataArquivo

Data em que a Petição foi arquivada

dataBaixaComissao

Data em que a Petição baixou à comissão

dataEnvioPAR

Data em que a Petição foi enviada ao PAR

dataReaberta

Data da Reabertura

documentosPeticao

Documentos associados à Petição, representados pela estrutura
Peticoes_DocsPeticaoOut

idComissao

Identificador da Comissão associada à Petição

legislatura

Legislatura

nome

Nome da comissão
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notasAdmissibilidade

Dados referentes às notas de admissibilidade e links para os ficheiros

numero

Número da comissão

publicacao

Publicação da Petição, representados pela estrutura PublicacoesOut

relatores

Deputados que efetuaram o relatório final da petição, representados pela estrutura
RelatoresOut

relatorioFinal

Dados referentes ao relatório final efetuado em comissão (data, relator, link para o
ficheiro)

sessao

Sessão Legislativa

situacao

Situação da Petição em Comissão

transitada

Indica se a Petição transitou de comissão

RelatoresOut
Nome

Descrição

dataCessacao

Data de cessação de funções do relator

dataNomeacao

Data de nomeação do relator

Gp

Grupo Parlamentar ao qual o relator pertence

Id

Id do deputado relator

motivoCessacao

Motivo pelo qual o relator cessou funções
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Nome

Nome do deputado relator

Peticoes_PedidosEsclarecimentoOut
Nome

Descrição

dataPedido

Data do Pedido de Esclarecimento

dataResposta

Data da resposta

nrOficio

Número do ofício

DocsOut
Nome

Descrição

dataDocumento

Data em que o documento foi carregado

descricao

Descrição do conteúdo documento

publicarInternet

Indica se pode ou não ser publicado na Internet

tipoDocumento

Tipo de documento

tituloDocumento

Título do documento

URL

Link para o ficheiro do documento

Peticoes_DocsPeticaoOut
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Nome

Descrição

docsOutros

Dados de vários tipos de documentos entregues no âmbito da
petição representados pela estrutura Peticoes_DocsOutros

docsPedidoInformacoes

Dados de documentos de pedidos de informação representados pela
estrutura Peticoes_DocsPedidoInformacoes

docsRelatorioFinal

Dados do documento do relatório final representados pela estrutura
Peticoes_DocsRelatorioFinal

docsRespostaPedidoInformacoes

Dados dos documentos de resposta aos pedidos de informação
representados pela estrutura
Peticoes_DocsRespostaPedidoInformacoes

Peticoes_DocsOutros
Nome

Descrição

dataDocumento

Data em que o documento foi carregado

descricao

Descrição do conteúdo documento

publicarInternet

Indica se pode ou não ser publicado na Internet

tipoDocumento

Tipo de documento

tituloDocumento

Título do documento

URL

Link para o ficheiro do documento

Peticoes_DocsRelatorioFinal
Nome

Descrição
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dataDocumento

Data em que o documento foi carregado

descricao

Descrição do conteúdo documento

publicarInternet

Indica se pode ou não ser publicado na Internet

tipoDocumento

Tipo de documento

tituloDocumento

Título do documento

URL

Link para o ficheiro do documento

Peticoes_DocsPedidoInformacoes
Nome

Descrição

dataDocumento

Data em que o documento foi carregado

descricao

Descrição do conteúdo documento

publicarInternet

Indica se pode ou não ser publicado na Internet

tipoDocumento

Tipo de documento

tituloDocumento

Título do documento

URL

Link para o ficheiro do documento

Peticoes_DocsRespostaPedidoInformacoes
Nome

Descrição
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dataDocumento

Data em que o documento foi carregado

descricao

Descrição do conteúdo documento

publicarInternet

Indica se pode ou não ser publicado na Internet

tipoDocumento

Tipo de documento

tituloDocumento

Título do documento

URL

Link para o ficheiro do documento

IntervencoesOut
Nome

Descrição

dataReuniaoPlenaria

Data da Reunião Plenária

oradores

Oradores que intervieram na Reunião Plenária, representados pela estrutura
Peticoes_OradoresOut

PublicacoesOut
Nome

Descrição

debateDtReu

Data do debate na reunião plenária

idAct

Identificador da Atividade associada à Publicação

idDeb

Identificador do Debate associado à Publicação
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idInt

Identificador da Intervenção associada à Publicação

idPag

Identificador da Paginação

Obs

Observações

pag

Páginas

pagFinalDiarioSupl

Página final do suplemento

pubdt

Data da Publicação

pubLeg

Legislatura em que ocorreu a Publicação

pubNr

Número da Publicação

pubSL

Sessão legislativa em que ocorreu a Publicação

pubTipo

Descrição do tipo de publicação, representada pela estrutura
TipodePublicacao

pubTp

Tipo de publicação, representado pela estrutura TipodePublicacao

supl

Suplemento da Publicação

URLDiario

Link para o DAR da Publicação

Peticoes_PedidosInformacaoOut
Nome

Descrição

dataOficio

Data do Oficio
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dataResposta

Data da Resposta

entidades

Entidades para onde foram enviados pedidos de informação

nrOficio

Número do Oficio

pedidosReiteracao

Pedidos de reiteração representados pela estrutura
Peticoes_PedidosReiteracaoOut

publicacao

Dados da publicação de petição representados pela estrutura PublicacoesOut

relatorioIntercalar

Dados sobre relatório intercalar

Peticoes_PedidosReiteracaoOut
Nome

Descrição

dataOficio

Data do Oficio

dataResposta

Data da Resposta

nrOficio

Número do Oficio

oficioResposta

Número do Oficio de Resposta

Peticoes_AudienciasDiligenciasOut
Nome

Descrição

data

Data da Audiência/Audição/outro
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entidades

Entidades que participam nas diligências

id

Identificação da Audiência ou Audição

tipo

Tipo de Diligência

titulo

Título da Diligência

Peticoes_DadosRelatorioFinalOut
Nome

Descrição

data

Data do relatório final

publicacao

Dados da publicação de petição, representados pela estrutura PublicacoesOut

votacao

Dados da votação da petição representados pela estrutura VotacaoOut

VotacaoOut
Nome

Descrição

ausencias

Indica membros ausentes na votação

data

Data da Votação

descricao

Descrição do tema da Votação

detalhe

Descrição do sentido de voto dos intervenientes

id

Identificador do registo da Votação
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publicacao

Publicações associadas à Votação

resultado

Resultado da Votação

reuniao

Número da reunião em que ocorreu a Votação

tipoReuniao

Descrição do tipo de reunião representados pela estrutura TipodeReuniao

unanime

Indica se o sentido de voto foi unanime

Peticoes_OradoresOut
Nome

Descrição

teor

Assunto a que se refere esta petição

faseSessao

Fase da sessão legislativa

faseDebate

Fase do debate

sumario

Sumario

publicacao

Lista de publicação relacionadas, representadas pela estrutura
PublicacoesOut

deputados

Lista de deputados oradores, representados pela estrutura
iniciativas_AutoresDeputadosOut

convidados

Lista de convidados, representados pela estrutura convidadosOut

membrosGoverno

Lista de convidados membros do governo, representados pela estrutura
membrosGovernoOut
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linkVideo

Lista de vídeos, representados pela estrutura peticoes_LinksVideos

Iniciativas_AutoresDeputadosOut
Nome

Descrição

idCadastro

Identificador do cadastro do autor deputado

nome

Nome do autor deputado

GP

Grupo parlamentar do autor deputado

ConvidadosOut
Nome

Descrição

cargo

Cargo que exerce aquando da vinda à AR como convidado.

honra

Indica se é convidado de honra

nome

Nome do Convidado

pais

País da nacionalidade

MembrosGovernoOut
Nome

nome

Descrição

Nome do membro do governo
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cargo

Cargo que exerce o membro do governo

governo

Governo a que pertence

Peticoes_LinksVideos
Nome

Descrição

link

Hiperligação para o vídeo

TipodeReuniao
Tipo

Descrição

AG

Audiência com Grupos Parlamentares

AS

Audiência com o Secretário-geral

AU

Audiência com o PAR

CO

Reunião com a Comissão

CR

Reunião Corrente

GA

Reunião com o Grupo de Amizade AR

IE

Reunião com Individualidades Externas

PP

Reunião Preparatória
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TipodePublicacao
Tipo

Descrição

A

DAR II série A

B

DAR II série B

C

DAR II série C

D

DAR I série

E

DR I série B

G

DAR II série D

H

DAR II série E

I

DAR II série C-RC

K

DAR II série

L

DR II série B

M

DR I série

N

DAR

O

DAR II série C GOP-OE

P

Suplemento

Q

DAR II S C-OE
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R

DR I série A

S

Separata

T

DAR II série C CEI

U

DR II série A

V

DAR II S –OE
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