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INTRODUÇÃO 

 

A Subcomissão de Política Geral, em 15 de junho de 2016, procedeu à 

apreciação, relato e emissão de parecer sobre a proposta de Lei – 

procede à segunda alteração à Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, 

que cria o cartão de cidadão e rege a sua emissão e utilização, à 

primeira alteração à Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, que 

estabelece um sistema alternativo e voluntário de autenticação dos 

cidadãos nos portais e sítios na Internet da Administração Pública 

denominado Chave Móvel Digital e à sexta alteração ao Decreto-Lei 

n.º 83/2000, de 11 de maio, que aprova o regime legal da 

concessão e emissão de passaportes. 

A proposta de lei deu entrada na Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores no dia 8 de junho de 2016, tendo sido remetido à 

Comissão de Política Geral para apreciação, relato e emissão de parecer até 

ao dia 16 de junho de 2016, por despacho de Sua Excelência a Senhora 

Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. 

 

CAPÍTULO I 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 
A pronúncia dos órgãos de governo próprio da Região Autónoma dos Açores 

relativamente às questões de competência dos órgãos de soberania que 

digam respeito à Região exerce-se por força do disposto no n.º 2 do artigo 

229.º da Constituição da República Portuguesa em conjugação com o que 

dispõe a alínea g) do n.º 1 do artigo 7.º, a alínea i) do artigo 34.º e os 

artigos 116.º e 118.º do Estatuto Político-Administrativo da Região 

Autónoma dos Açores, aprovado pela Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro e 
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com o que estipula a alínea e) do artigo 42.º do Regimento da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores. 

A emissão do respetivo parecer pela Assembleia Legislativa ocorre num 

prazo de 20 dias, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 118.º do 

Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, prazo que 

pode ser reduzido em situações de manifesta urgência devidamente 

fundamentada, declarada pelo órgão de soberania, que, no caso presente, 

invoca que o agendamento da presente Proposta de Lei foi feito para a 

Sessão Plenária de 16 de junho p.f. 

A emissão do parecer da Assembleia Legislativa cabe à comissão 

especializada permanente competente em razão da matéria, nos termos da 

alínea e) do artigo 42.º do Regimento. 

Nos termos do disposto na alínea ii) do artigo 1.º da resolução da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 23/2012 de 20 

de novembro, a matéria objeto da iniciativa é da competência da Comissão 

de Política Geral. 

 
CAPÍTULO II 

APRECIAÇÃO DA INICIATIVA 

NA GENERALIDADE E NA ESPECIALIDADE 

 

I – NA GENERALIDADE 

A proposta de Lei procede à: 

a) Segunda alteração à Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, alterada pela 

Lei n.º 91/2015, de 12 de agosto, que criou o cartão de cidadão e 

rege a sua emissão e utilização; 
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b) Primeira alteração à Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, que estabelece 

um sistema alternativo e voluntário de autenticação dos cidadãos nos 

portais e sítios na Internet da Administração Pública denominado 

Chave Móvel Digital; 

 

c) Sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 83/2000, de 11 de maio, alterado 

pelos Decretos-Leis n.ºs 278/2000, de 10 de novembro, 108/2004, 

de 11 de maio, pela Lei n.º 13/2005, de 26 de janeiro e pelos 

Decretos-Leis n.ºs 138/2006, de 26 de julho e n.º 97/2011, de 20 de 

setembro, que aprovou o regime legal da concessão e emissão de 

passaportes. 

 

 

Altera ainda a Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 

91/2015, de 12 de agosto, nos artigos 3.º, 6.º, 7.º, 8.º, 13.º, 15.º, 16.º, 

18.º a 20.º, 22.º, 24.º, 31.º a 34.º, 41.º, 43.º, 46.º, 52.º, 55.º, 61.º e 

63.º 

 

II – NA ESPECIALIDADE 

Não foram apresentadas quaisquer propostas de alteração na especialidade. 

 

III – CONSULTA AOS GRUPOS E REPRESENTAÇÕES PARLAMENTARES 

SEM ASSENTO NA COMISSÃO 

Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 195.º do Regimento, a 

Subcomissão promoveu a consulta às Representações Parlamentares do 

PPM e do PCP, já que os seus Deputados não integram a Comissão, os quais 

não se pronunciaram.  
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CAPÍTULO III 

PARECER 

 

A Subcomissão de Política Geral deliberou, por unanimidade, dar parecer 

favorável à proposta de Lei – Procede à segunda alteração à Lei n.º 

7/2007, de 5 de fevereiro, que cria o cartão de cidadão e rege a sua 

emissão e utilização, à primeira alteração à Lei n.º 37/2014, de 26 

de junho, que estabelece um sistema alternativo e voluntário de 

autenticação dos cidadãos nos portais e sítios na Internet da 

Administração Pública denominado Chave Móvel Digital e à sexta 

alteração ao Decreto-Lei n.º 83/2000, de 11 de maio, que aprova o 

regime legal da concessão e emissão de passaportes. 

 

Horta, 15 de junho de 2016 

O Relator 

 

Cláudio Lopes 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

O Presidente 

 

Jorge Costa Pereira 

 


