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Forma da Iniclativa Proposta de Lel
N9 da lnlclatlva/LEG/sessâo: 143/Xll/2
Proponente/s: Assembleia Legislativa da Regiäo AutOnoma

da Madeira (ALRAM)
Assunto: Estabelece a obrigatoriedade de elaboração

e apresentação de urn relatOrio anual sobre
os direitos da criança e a situacäo da
infância ern Portugal.

Audiço das ALRA: Caso fosse admitida, justificar-se-ia a
audiçäo dos órgãos de governo próprio da
Regio Autónoma dos Açores e do Governo
Regional da Madeira, nos termos do
disposto no artigo 142 do Regimento, para
os efeitos do disposto no n9 2 do artigo
229 da Constituiçäo.

Comlssâo/ôes competente/s em razäo Comisso de Assuntos Constitucionais,
da matérla: Direitos, Liberdades e Garantias (1)
A iniciativa nâo parece cumprir os requisitos formais de admissibilidade previstos na
Constituiçäo e no Regimento da Assembleia da Repüblica.

Nota: 0 nQ 4 do artigo 167 da Constituiço, bern como o n9 3 do artigo 1209 do
Regimento, referem que “Os projetos e as propostas de lei e de referendo
definitivamente rejeitados näo podem ser renovados na mesma sesso legislativa,
salvo nova eleiçâo da Assembleia da Repüblica”. Acontece que, por lapso, näo se
detetou que, na presente sessäo legislativa, já havia sido rejeitado urn projeto de lei da
autoria do PCP sobre a mesma matéria e de idêntico objeto e conteüdo: o Projeto de
Lei n.2 356/Xll/2. (Estabelece a obrigatoriedade de elaboraçäo e apresentaco de urn
Relatório Anual sobre os Direitos da Criança e a situaço da lnfância em Portugal).
Assim, salvo meihor opiniâo, a presente iniciativa (Proposta de Lei n2 143/XlI/2) nâo
deve ser admitida, existindo urn impedimento legal a essa admissâo. A questo da
identidad de objeto e de conteüdo entre o projeto de lei do PCP e a proposta de lei
da ALRAAioi ontem levantada por urn Deputado do PSD-Madeira (Senhor Deputado
Hugo Velosa), junto da Comissäo de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e
Garantias, a qual caberia apreciar, em razäo da matéria, a PPL n2 143/Xll/2. Refira-se
que o Presidente da 1 Comisso perfilha também o entendimento de que a iniciativa
em causa não deve ser admitida, tendo em conta os referidos preceitos da CRP e do
RAR.

0 assessor parlamentarjurista,

Antonio A. ah(DAPLEN)
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Junto envio nota relativa a admisso da presente iniciativa legislativa, para efeitos de q
despacho pela Sra. Presidente da Assembleia da Repâblica, nos termos do disposto na
alInea c) do n9 1 do artigo 162 do RAR.

C..

0


