
 
Exma. Sr.ª Chefe de Gabinete do Presidente da Assembleia da República 

 

Junto envio nota relativa à admissão da presente iniciativa legislativa, 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: 22/XIII/1.ª 

Proponente/s: Governo 

Assunto: 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. 

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 justificou a audição no 

âmbito da PPL 214/XIII/3.ª, que esteve na 

origem da Lei n.º 37/2014, de 26/06, que se 

pretende alterar. 

Comissão/ões competente/s em razão 

da matéria: 

Comissão de Assuntos Constitucionais, 

Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª), 

sugerindo-se conexão com 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 presente proposta de lei propõe-se alterar a Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, que teve origem na proposta 

de lei n.º 214/XII//3.ª (GOV), cujo processo legislativo correu, na XII Legislatura, na Comissão de 

Orçamento, Finanças e Administração Pública (5.ª). 

6 de junho de 2016 

A assessora parlamentar, 

 

Sónia Milhano (Ext. 11822) 

 
Divisão de Apoio ao Plenário 
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