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Exmo. Senhor 

Presidente da Assembleia da República, 

Dr. Eduardo Ferro Rodrigues 

 

Excelência, 

 

 

O Grupo Parlamentar do PSD vem, ao abrigo do disposto no artigo 151.º do 

Regimento da Assembleia da República, requerer a avocação, pelo Plenário, da 

votação dos artigos 104.º e 225.º do Regimento da Assembleia da República, 

constante do artigo 2.º do texto final apresentado pela Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias relativo aos Projetos de 

Regimento n.ºs 1/XIV/1.ª (IL); 2/XIV/1.ª (CH); 3/XIV/1.ª (PS); 4/XIV/1.ª (PSD); 

5/XIV/1.ª (CDS-PP); 6/XIV/1.ª (PAN); 7/XIV/1.ª (IL) e 8/XIV/1.ª (PSD), 

submetendo, nesse âmbito, a proposta de alteração anexa. 

 

Palácio de São Bento, 23 de julho de 2020 

 

O Grupo Parlamentar do PSD 
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TEXTO FINAL DOS PROJETOS DE REGIMENTO N.ºS 1/XIV/1.ª (IL); 2/XIV/1.ª 

(CH); 3/XIV/1.ª (PS); 4/XIV/1.ª (PSD); 5/XIV/1.ª (CDS-PP); 6/XIV/1.ª (PAN); 

7/XIV/1.ª (IL) E 8/XIV/1.ª (PSD) 

 

 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

 

«Artigo 104.º 

[…] 

1 – […] 

2 – [Anterior n.º 3] 

3 – [Anterior n.º 4] 

4 – [Anterior n.º 5] 

5 – Os ministros devem ser ouvidos em audição pelas respetivas comissões parlamentares 

pelo menos quatro vezes por cada sessão legislativa, incluindo a audição na especialidade 

em sede de discussão do Orçamento do Estado, de acordo com o calendário fixado até à 

primeira semana da respetiva sessão legislativa, em Conferência de Líderes. 

6 – Para efeitos do número anterior, quando um membro do Governo deva ser ouvido em 

audição por mais de uma comissão parlamentar em função da respeita área setorial de 

governação, a audição tem lugar em reunião conjunta das respetivas comissões, presidida 

alternadamente por cada presidente.  

7 – As audições iniciam-se com uma intervenção do Ministro, por um período não 

superior a 15 minutos, a que se seguem duas voltas de perguntas dos Deputados, nos 

seguintes termos:  

a) Na primeira volta, intervêm os grupos parlamentares e os Deputados únicos 

representantes de um partido, por ordem decrescente da sua representatividade, 
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com prioridade ao maior grupo parlamentar da oposição, sendo cada pergunta 

seguida, de imediato, pela resposta do Ministro.  

b) Na segunda volta podem inscrever-se individualmente os Deputados, com um 

tempo máximo de dois minutos, usando os Deputados não inscritos da palavra em 

primeiro lugar, caso se inscrevam, respondendo o Ministro no final da ronda. 

8 – Os Deputados podem utilizar os tempos de uma só vez ou por diversas vezes, cabendo 

ao Ministro um tempo global para as respostas igual ao de cada um dos grupos 

parlamentares ou Deputado único representante de um partido que o questiona. 

9 – É correspondentemente aplicável à audição regimental dos Ministros, com as 

necessárias adaptações, o disposto no n.º 7 do artigo 225.º. 

10 – Os tempos globais da audição regimental constam das grelhas de tempos aprovada 

no início da legislatura, atendendo à representatividade de cada partido. 

 

[…] 

 

Artigo 225.º 

Organização do debate 

1 - Cada grupo parlamentar e os Deputados únicos representantes de um partido, dispõem 

de um tempo global para efetuar as suas perguntas, podendo utilizá-lo de uma só vez ou 

por diversas vezes em cada ronda, através de um ou mais Deputados. 

2 – Cada pergunta é seguida, de imediato, pela resposta do Governo. 

3 - O Governo dispõe de um tempo global para as respostas igual ao de cada um dos 

grupos parlamentares ou Deputados únicos representantes de um partido que o questiona. 

4 – Na primeira ronda, os partidos não representados no Governo intervêm por ordem 

decrescente da sua representatividade, a que se seguem aqueles representados no Governo 

por ordem crescente de representatividade. 

5 – Na segunda ronda, os partidos intervêm por ordem decrescente da sua 

representatividade, sendo, porém, concedida prioridade alternadamente a diferentes 
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partidos na primeira pergunta de acordo com a grelha aprovada no início da legislatura 

nos termos do n.º 7.  

6 - O Primeiro-Ministro é responsável pelas respostas às perguntas formuladas no debate 

sobre política geral, mas pode solicitar a um dos membros do Governo presentes que 

complete ou responda a determinada pergunta. 

7 – No debate a que se refere o número anterior, caso o Primeiro-Ministro não 

responda às perguntas formuladas pelos Deputados ou a resposta dada for 

insuficiente, o grupo parlamentar ou o Deputado único representante de um partido 

que formulou a pergunta tem o direito de a colocar por escrito ao Primeiro-Ministro, 

através do Presidente da Assembleia, tendo aquele o dever de responder em 48 horas 

após a sua receção, sob pena de ter de comparecer, para dar resposta presencial, na 

primeira sessão plenária seguinte ao termo do prazo de resposta. 

8 – O disposto no número anterior é correspondentemente aplicável, com as 

necessárias adaptações, ao debate sobre política setorial. 

9 – Os tempos globais dos debates e a ordem de colocação de perguntas constam das 

grelhas de tempos aprovada no início da legislatura, atendendo à representatividade de 

cada partido.» 

 

 

Palácio de São Bento, 23 de julho de 2020 

 

O Grupo Parlamentar do PSD 

 
 
 


