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Exmo. Senhor 
 
Chefe do Gabinete do Secretário de Estado 
dos Assuntos Parlamentares 
Eng. Nuno Araújo 
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1249-068 Lisboa  
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 SUA COMUNICAÇÃO DE 
09.01.2017 

 NOSSA REFERÊNCIA 
Nº: 63/MPMA/2017 
 

 DATA 
6 de fevereiro de 2017 

 
Assunto: Pergunta n.º 1875/XIII/2.ª de 9 de janeiro de 2017 
 

Caro Nuno, 

 

Na sequência da análise da Pergunta n.º 1875/XIII/2.ª, sobre a Proposta de Lei n.º 41/XII, que 

“Autoriza o Governo a criar o serviço público de notificações eletrónicas associado à morada 

única digital”, apresentada por deputados do grupo parlamentar CDS-PP, conforme solicitado e 

no âmbito das suas competências, encarrega-me a Senhora Ministra da Presidência e da 

Modernização Administrativa de prestar os seguintes esclarecimentos: 

  
A Assembleia da República aprovou, no passado dia 6 de janeiro, uma Proposta de Lei através 

da qual autoriza o Governo a legislar sobre notificações eletrónicas e morada única digital.  

 

Junto com a Proposta de autorização legislativa apresentada pelo Governo seguiu um texto 

correspondente a um anteprojeto de decreto-lei. Por regra, qualquer proposta de lei de 

autorização legislativa é acompanhada de um anteprojeto de decreto-lei autorizado, para 

melhor análise do sentido e extensão da autorização legislativa solicitada, nos termos do artigo 

124.º e 188.º do Regimento da Assembleia da República. 

 

Ademais, o Governo só tem de juntar pareceres que, eventualmente, tenha solicitado aquando 

da elaboração do anteprojeto, a título meramente informativo. Ora, no presente caso, os 

pareceres não foram, ainda, solicitados. 
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Aliás, só após a publicação da lei de autorização legislativa é que o Governo fica autorizado a 

iniciar o procedimento legislativo e, nesse âmbito, promoverá, nos termos da alínea a) do n.º 1 

do artigo 23.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, a consulta à Comissão Nacional de Proteção 

de Dados, conforme consta da menção preambular obrigatória do anteprojeto de decreto-lei 

autorizado que, a título meramente informativo, se juntou. É isso, precisamente, que o Governo 

fará. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

A Chefe do Gabinete, 
 
 
 
 

(Mariana Maia Rafeiro) 


