


 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, 

DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS 

RELATÓRIO  

DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA ESPECIALIDADE 

DA 

PROPOSTA DE LEI N.º 72/XIV/2.ª 

APROVA A LEI-QUADRO DO ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA 

 

1. A Proposta de Lei em epígrafe, da iniciativa do Governo, baixou à Comissão de 

Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para discussão e votação 

na especialidade, em 25 de fevereiro de 2021, após discussão e aprovação na 

generalidade, na mesma data. 

2. Na fase de generalidade, a Comissão solicitou e recebeu o parecer das seguintes 

entidades: Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério 

Público, Ordem dos Advogados e Tribunal de Contas.  

3. Foi também remetido pelo proponente Governo um vasto conjunto de tomadas de 

posição das entidades ouvidas no âmbito do procedimento governamental da respetiva 

aprovação, nos termos do Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de outubro, as quais estão 

disponíveis na página eletrónica da iniciativa. 

4. Em 24 de março de 2021, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou propostas de 

alteração da iniciativa em apreciação, tendo aditado novas propostas de alteração em 

29 de março de 2021. Em 29 de março de 2021, foram apresentadas propostas de 

alteração pelo Grupo Parlamentar do PCP. Em 13 de abril de 2021, o Grupo 

Parlamentar do PS apresentou propostas de substituição da iniciativa sob a forma de 

texto único. 

5. Na reunião de 20 de abril de 2021, na qual se encontravam presentes todos os Grupos 

Parlamentares e Deputados Não Inscritos com assento na Comissão, procedeu-se à 

discussão e votação na especialidade da Proposta de Lei e das propostas de alteração 

apresentadas. 

6. Intervieram na discussão que antecedeu a votação as Senhoras e os Senhores 

Deputados Cancela de Moura (PSD), Pedro Delgado Alves (PS), José Manuel Pureza, 

António Filipe (PCP), Telmo Correia (CDS-PP) e Inês Sousa Real (PAN). 

7. Da votação resultou o seguinte: 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45705
http://arnet/sites/XIVLeg/COM/1CACDLG/DocumentosIniciativaComissao/97cceda7-4b9e-475b-840e-9a32794f98ff.pdf
http://arnet/sites/XIVLeg/COM/1CACDLG/DocumentosIniciativaComissao/f4ce9d92-c5aa-4a82-abc7-4bc6e7c9e4c3.pdf
http://arnet/sites/XIVLeg/COM/1CACDLG/DocumentosIniciativaComissao/f4ce9d92-c5aa-4a82-abc7-4bc6e7c9e4c3.pdf
http://arnet/sites/XIVLeg/COM/1CACDLG/DocumentosIniciativaComissao/08a0b760-4cda-458a-b4c4-c97ec64ba9c0.pdf
http://arnet/sites/XIVLeg/COM/1CACDLG/DocumentosIniciativaComissao/de7c53fc-fbb2-4b29-a04f-c6db6591bf2d.pdf
https://dre.pt/application/file/491041
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45705
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c325a6d4d324e694f5445314c544d7a5a5755744e444d33597931694e474d314c54686c4e545579595759795a4455354e5335775a47593d&fich=ff3cb915-33ee-437c-b4c5-8e552af2d595.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c325a6d4d324e694f5445314c544d7a5a5755744e444d33597931694e474d314c54686c4e545579595759795a4455354e5335775a47593d&fich=ff3cb915-33ee-437c-b4c5-8e552af2d595.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a49325a5746684d5441784c5751774f5467744e4749774e4331694d44466c4c57513359544a6c4e5751315a6a6b345a6935775a47593d&fich=26eaa101-d098-4b04-b01e-d7a2e5d5f98f.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a6b314e4455354d6a646d4c5749334d7a41744e4468694f4331695a57566c4c5459794d44686c4d7a64684d7a4532597935775a47593d&fich=9545927f-b730-48b8-beee-6208e37a316c.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a6b314e4455354d6a646d4c5749334d7a41744e4468694f4331695a57566c4c5459794d44686c4d7a64684d7a4532597935775a47593d&fich=9545927f-b730-48b8-beee-6208e37a316c.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c3249314d6a41324d7a417a4c5445304d4467744e445a694e7930344f445a6d4c5451784e6a59334d54466a59324d314e5335775a47593d&fich=b5206303-1408-46b7-886f-4166711ccc55.pdf&Inline=true
http://media.parlamento.pt/site/XIVLEG/SL2/COM/01_CACDLG/CACDLG_20210420_VC.mp3


















































 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, 
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Palácio de São Bento, em 20 de abril de 2021 

 

 

 

 




































































