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Assunto: Petição nº 225/XIII/1.ª - Relatório Final 

 
 

Nos termos do n.º 8 do artigo 17.º da Lei n.º 43/90, de 10 de Agosto, alterada e 

republicada pela Lei n.º 45/2007, de 24 de agosto (Lei do Exercício do Direito de 

Petição/LDP) junto remeto a Vossa Excelência, o Relatório Final relativo à Petição 

n.º 225/XIII/2.ª, da iniciativa de Ana Rita Cordeiro Rocha Jesus –“Solicita alteração à 

proposta de revisão do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho e à proposta 

de portaria para a vinculação extraordinária de docentes contratados” - cujo 

parecer, aprovado por unanimidade pelos Deputados do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP 

na reunião da Comissão de 22 de fevereiro de 2017, é o seguinte: 

1. O objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se devidamente 

identificados os subscritores. Estão também preenchidos os demais requisitos formais 

e de tramitação definidas no artigo 9.º da Lei de Exercício do Direito de Petição (LDP), 

Lei n.º 43/90, de 10 de agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 45/2007, de 24 de 

agosto. 

 

2. Devido ao número de subscritores, não é obrigatória a sua apreciação em Plenário, 

em conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º da LPD e 

publicado no Diário da Assembleia da República (DAR), nos termos da alínea a) do 

n.º 1 do artigo 26.º. 

 
3. O presente Relatório deve ser remetido ao Senhor Presidente da Assembleia da 

República, nos termos do n.º 8 do artigo 17.º da LDP. 

http://dre.pt/pdf1sdip/2007/08/16300/0567305680.pdf
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12906
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12906
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4.  Deve a 8.ª Comissão remeter cópia deste relatório aos peticionários, nos termos da 

alínea m) do n.º 1 do artigo 19.º da LPD.  

 

Com a expressão dos meus melhores cumprimentos, 

 
 

O Presidente da Comissão, 

 
(Alexandre Quintanilha) 


















