De: Noémia Pizarro
Enviada: segunda-feira, 13 de Maio de 2013 17:42
Para: _______________________
Cc: Comissão 8ª - CECC XII; Maria Teresa Monteiro Fernandes
Assunto: FW: Petição pela desvinculação de Portugal ao "Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990" (AO90)

Exmo. Senhor,
Em relação à reclamação relativa à distribuição da «Petição pela desvinculação de Portugal ao "Acordo Ortográfico de
1990"»,

consultado o Sr. Vice-Presidente que deliberou sobre a baixa dessa Petição à Comissão de Educação,

Ciência e Cultura, foi considerado o seguinte:
1.

A matéria relativa à Aprovação para Ratificação do Acordo Ortográfico de 1990 foi sempre apreciada na Assembleia
da República pela Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Mesmo depois da ratificação, o acompanhamento das
questões suscitadas pela sua entrada em vigor foi sempre da competência dessa Comissão Parlamentar.

2.

Os Presidentes das duas Comissões Parlamentares em questão consideram que a apreciação da Petição em causa se
insere na competência da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, tencionando esta solicitar à Comissão de
Assuntos Constitucionais um parecer sobre questões de constitucionalidade que sejam suscitadas na Petição.

3.

Com efeito, o facto de serem suscitadas questões de natureza constitucional no âmbito da apreciação de uma petição
não significa necessariamente que deva ser a Comissão de Assuntos Constitucionais a Comissão competente em
razão da matéria, tanto mais quando o objeto da petição em causa se inclui inequivocamente no âmbito das
competências de uma outra Comissão. Se assim fosse, no limite, todas as petições teriam de baixar à Comissão de
Assuntos Constitucionais. Havendo questões de natureza constitucional a apreciar, a Comissão competente não
deixará de contar com a colaboração de Comissão de Assuntos Constitucionais.

Atento o exposto, venho comunicar que a decisão da Sra. Presidente da Assembleia da República é manter a remessa da
Petição n.º 259/XII/2.ª, sobre a desvinculação de Portugal do Acordo Ortográfico de 1990, à Comissão parlamentar de
Educação, Ciência e Cultura.
Com os meus melhores cumprimentos,
Noémia Pizarro
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