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ASSUNTO: Redação final do texto que «Simplifica procedimentos de emissão, entrega e 

utilização do cartão de cidadão e concretiza o direito ao cartão de cidadão para 

pessoas em situação de sem abrigo, alterando a Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro e 

o Decreto-Lei n.º135/99, de 22 de abril» [Proposta de Lei n.º 93/XIV/2.ª (GOV) e 

Projeto de Lei n.º 854/XIV/2.ª (PAN)]. 
 

 

Para os devidos efeitos, junto se remete a Vossa Excelência a redação final do texto 

que  «Simplifica procedimentos de emissão, entrega e utilização do cartão de cidadão e 

concretiza o direito ao cartão de cidadão para pessoas em situação de sem abrigo, alterando a 

Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro e o Decreto-Lei n.º135/99, de 22 de abril» [Proposta de Lei n.º 

93/XIV/2.ª (GOV) e Projeto de Lei n.º 854/XIV/2.ª (PAN)], após ter sido cumprido o disposto no 

artigo 156.º do Regimento da Assembleia da República. 

 

Mais se informa que, na reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias de 27 de julho de 2021, na ausência do CDS-PP, do Deputado único 

representante do partido CH e da Deputada não inscrita Joacine Katar Moreira, foi fixada por 

unanimidade a redação final do texto, tendo sido aceites todas as sugestões de redação constantes da 

comunicação da DAPLEN/2021 de 26 de julho de 2021, com exceção da seguinte: 

- no n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 7/2007 (alterado pelo artigo 2.º preambular do Decreto), 

onde se lê “devem remetê-lo”, deve ler-se “deve remetê-lo”. 

 

Com os melhores cumprimentos, 
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