
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

1) A Lei n.º 29/87, de 30 de junho, (Estatuto dos Eleitos Locais), na sua redação atual, estipula

na al. i), do n.º 1, do art.º 5.º o direito dos eleitos locais a um cartão especial de identificação,

sendo que o art.º 16.º do mesmo Diploma prescreve que o modelo de tal cartão especial de

identificação será aprovado por diploma do Ministério do Plano e da Administração do Território;

2) A Portaria n.º 399/88, de 23 de junho, aprovou os referidos modelos de cartão especial de

identificação, constantes dos anexos a tal Diploma;

3) Tal Portaria, e os referidos modelos de cartão para uso dos titulares de órgãos e funcionários

Autárquicos, nunca sofreu qualquer atualização, apesar de já terem decorrido quase 30 anos

desde a sua publicação e entrada em vigor e, em matéria de modelos de cartões,

nomeadamente carta de condução, cartão de cidadão e muitos outros, ter existido uma grande

evolução em Portugal desde os anos 80.

4) Os modelos de cartão de identificação dos eleitos locais, regulamentados pela referida

Portaria, encontram-se, assim, completamente desfasados da realidade, em nada coincidentes

com os modelos e formatos atuais de cartões de identificação.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro da

Administração Interna, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que



antecedem, resposta à seguinte pergunta:

Uma vez que os modelos em vigor de cartão de identificação dos eleitos locais se

encontram manifestamente desatualizados, considera o Governo revogar a Portaria n.º

399/88, de 23 de junho, e proceder à atualização dos referidos modelos de cartão de

identificação dos eleitos locais?

Palácio de São Bento, 16 de março de 2018

Deputado(a)s

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)

HELDER AMARAL(CDS-PP)

JOÃO REBELO(CDS-PP)

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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