
 
 
 
Exma. Senhora Chefe de Gabinete do Presidente da Assembleia da República, 

 

Junto envio nota relativa à admissão à Proposta de Lei n.º 144/XIII/3.ª (ALRAM), para efeitos de 

despacho pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos do disposto na alínea c) 

do n.º 1 do artigo 16.º do RAR: 

Forma da iniciativa Proposta de Lei 

Nº da iniciativa/LEG/sessão: 144/XIII/3.ª 

Proponente/s: Assembleia Legislativa da Região Autónoma da 
Madeira (ALRAM) 

Assunto: “Procede à alteração do Código do Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, 

aprovado pelo Decreto – Lei n.º 442-A/88, de 30 

de novembro”. 

Audição dos órgãos de governo próprio 
das regiões autónomas nos termos do 
artigo 142.º do Regimento, para os 
efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 
229.º da Constituição: 

A matéria em causa justifica a audição dos 

órgãos de governo próprio da Região Autónoma 

dos Açores, e do Governo Regional da Madeira 

Comissão competente em razão da 
matéria: 

Comissão de Orçamento, Finanças e 
Modernização Administrativa (5.ª) 

A apresentação desta iniciativa cumpre os requisitos formais de admissibilidade previstos na 
Constituição e no Regimento da Assembleia da República. 

 
A ALRAM apresenta a iniciativa (que envolve alteração ao Código do IRS) nos termos do 

disposto nas alíneas f) do n.º 1 do artigo 227.º da Constituição e, ainda designadamente nos da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º e alínea a) do artigo 38.º do Estatuto Político- Administrativo da 

RAM, aprovado pela Lei n.º 13/91, de 5 de junho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

130/99, de 21 de agosto, e 12/2000, de 21 de junho.  

 

 Esta proposta de lei parece envolver no “ano económico em curso, aumento das despesas do 

Estado previstas no Orçamento” (limite à apresentação de iniciativas consagrado no n.º 2 do 

artigo 167.º da Constituição e no n.º 2 do artigo 120.º do regimento e conhecido pela designação 

de “lei-travão”). Porém, pode entender-se que essa limitação se encontra ultrapassada tendo em 

conta que os proponentes apresentam a produção de efeitos (artigo 4.º) para o primeiro dia do 

ano civil seguinte ao da sua publicação. 

 

 
 
 
A assessora parlamentar, 
 
Lurdes Sauane 
DAPLEN 
 
Data: 30 de julho de 2018 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42927

