
PROJETO DE REGIMENTO N.º 8/XIV/1.ª

CONCRETIZA A TERCEIRA FASE DE ALTERAÇÕES AO REGIMENTO DA 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 1/2007, DE 20 DE AGOSTO, NESTA 

LEGISLATURA

Exposição de Motivos

Resolvidas que estão as alterações respeitantes aos direitos e tempos de 

intervenção dos Deputados únicos representantes de um partido, e do regime a 

que devem ser submetidos os votos, a presente iniciativa propõe outras 

alterações ao Regimento da Assembleia da República nos planos da 

recuperação do princípio da proporcionalidade, da reorganização dos debates 

políticos em Plenário, do redesenho da figura regimental das recomendações, 

da dignificação das audições regimentares, bem como de outras atualizações e 

precisões de redação que favoreçam o bom andamento dos trabalhos 

parlamentares.

Neste sentido, o Grupo Parlamentar do PSD propõe, entre outras, as seguintes 

alterações ao Regimento:

 A criação da figura das recomendações de política ao Governo, 

autonomizando-a em relação aos projetos de resolução, restringindo as 

matérias sobre que incidem (artigo 4.º), determinando a sua votação em 

Comissão (artigo 128.º) e cometendo à Conferência de Presidentes a 

competência de elaborar relatório que incida também sobre a sequência 

dada pelo Governo às recomendações aprovadas (artigo 21.º), relatório 

esse sobre o qual incidirá um debate em Plenário com a presença do 

Governo (artigo 225.º-A);
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 A recuperação do princípio da proporcionalidade, de acordo com a 

representatividade eleitoral, quer na fixação da ordem do dia (artigo 

62.º), quer nas grelhas de tempos (artigos 90.º e 145.º);

 A reorganização dos debates políticos em Plenário, reconfigurando os 

debates com o Primeiro-Ministro (artigo 224.º) e com o ministro sectorial 

(artigo 225.º), bem como redenominando os debates de atualidade, que 

verdadeiramente são de urgência, e os de urgência, que são de 

atualidade (artigos 72.º e 74.º);

 A dignificação e normalização das audições regimentais com os 

ministros em comissão (artigos 104.º e 106.º);

 A acomodação no Regimento da nova realidade decorrente da 

existência de um Código de Conduta (artigos 5.º e 18.º);

 A introdução de regras nas inscrições para uso da palavra em Plenário, 

acabando com os compassos de espera antes do início dos debates 

(artigo 77.º);

 A atualização das regras de quórum nas comissões, adequando-as à 

nova realidade parlamentar (artigo 58.º);

 A enfatização da obrigação de o Governo juntar às propostas de lei os 

pareceres e outra documentação preparatória recolhida na sua 

elaboração (artigo 124.º);

 A clarificação do âmbito de competência parlamentar relativamente às 

autorizações legislativas solicitadas pelo Governo (artigo 188.º);

 A organização cénica da prestação de depoimentos em comissões 

parlamentares de inquérito (artigo 234.º);
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 A criação de efetivas condições para o acompanhamento do processo 

de votações em Plenário pelos Deputados (artigo 96.º);

 A diminuição, para dois, do número de sessões plenárias semanais, 

ampliando-se a possibilidade de realização de reuniões de comissão 

(artigo 57.º);

 A incorporação das novas regras de funcionamento da Assembleia da 

República, objeto de deliberação de 26 de setembro de 2018 da 

Conferência de Líderes e vertidas na Súmula da Conferência de Líderes 

n.º 74, da XIII.ª Legislatura/4.ª Sessão Legislativa, de 2018.09.26.

Esta iniciativa concretiza também, em sede regimental, duas outras propostas

apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PSD em projetos de lei autónomos: 

(i) a proposta de substituição da atual Comissão Parlamentar de Transparência 

e Estatuto dos Deputados pelo novo Conselho de Transparência e Estatuto dos 

Deputados; e (ii) a introdução da participação obrigatória, com o estatuto de 

colaboradores, de pessoas da sociedade civil nas comissões parlamentares de 

inquérito.

Nestes termos, ao abrigo das normas constitucionais e regimentais aplicáveis, 

os Deputados abaixo-assinados, do Grupo Parlamentar do Partido Social 

Democrata, apresentam o seguinte Projeto de Regimento da Assembleia da 

República:

Artigo 1.º

Objeto

O presente Regimento procede à quarta alteração ao Regimento da 

Assembleia da República n.º 1/2007, de 20 de agosto, concretizando a terceira 

fase de alterações a este Regimento na presente legislatura.
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Artigo 2.º

Alteração ao Regimento da Assembleia da República n.º 1/2017, de 20 de 

agosto

1 – Os artigos 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 18.º, 21.º, 29.º, 30.º, 41.º, 50.º, 52.º, 53.º, 55.º, 

57.º, 58.º, 62.º, 71.º, 72.º, 74.º, 75.º, 77.º, 78.º, 90.º, 96.º, 104.º, 106.º, 123.º, 

124.º, 125.º, 128.º, 135.º, 136.º, 143.º, 145.º, 146.º, 149.º, 150.º, 151.º, 172.º, 

174.º, 178.º, 188.º, 205.º, 208.º, 209.º, 211.º, 212.º, 224.º, 225.º, 226.º, 234.º,

235.º, 248.º, 256.º, 257.º, e 260.º do Regimento da Assembleia da República 

n.º 1/2007, de 20 de agosto, alterado pelos Regimentos da Assembleia da 

República n.ºs 1/2010, de 14 de outubro, 1/2017, de 21 de abril, e 1/2018, de 

22 de janeiro, bem como pelos textos finais aprovados em votação final global 

em 20 de dezembro de 2019 e em 14 de fevereiro de 2020, passam a ter a 

seguinte redação:

«Artigo 2.º

Poderes dos Deputados

1 – Os poderes dos Deputados são verificados pela Assembleia da República, 

precedendo parecer do Conselho de Transparência e Estatuto dos Deputados ou, 

na sua falta, de uma comissão parlamentar de verificação de poderes, de 

composição consonante com os critérios do artigo 29.º.

2 – […].

3 – […].

4 – O Deputado cujo mandato seja impugnado tem o direito de defesa perante o 

Conselho de Transparência e Estatuto dos Deputados e perante o Plenário e de 

exercer as suas funções até deliberação definitiva deste, por escrutínio secreto. 

5 – […].

6 – […].

Artigo 3.º

Perda de mandato



5

1 – […].

2 – […].

3 – A perda de mandato é declarada pela Mesa em face do conhecimento 

comprovado de qualquer dos factos referidos no n.º 1, precedendo parecer do 

Conselho de Transparência e Estatuto dos Deputados, de acordo com o disposto 

no Estatuto dos Deputados. 

4 – […].

5 – […].

6 – […].

7 – […].

8 – […].

Artigo 4.º

Poderes dos Deputados

1 – […]:

a) […];

b) […];

c) Formular recomendações de política ao Governo;

d) [Anterior alínea c)];

e) [Anterior alínea d)];

f) [Anterior alínea e)];

g) [Anterior alínea f)];

h) [Anterior alínea g)];

i) [Anterior alínea h)];

j) [Anterior alínea i)];

k) [Anterior alínea j)];

l) […];

m) […];

n) […];

o) […];
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p) […].

2 – As iniciativas referidas na alínea c) do número anterior apenas podem 

incidir sobre matérias que não sejam da competência legislativa da Assembleia 

e quando aprovadas assumem a forma de resolução para efeitos da sua 

publicação.

3 – [Anterior n.º 2].

Artigo 5.º

Direitos e deveres dos Deputados

Os direitos e deveres dos Deputados estão definidos na Constituição, no Estatuto 

dos Deputados, no regime do exercício de funções por titulares de cargos 

políticos e altos cargos públicos, no Código de Conduta, no presente 

Regimento e nas demais disposições regulamentares emitidas ao abrigo da lei.

Artigo 18.º

Competência quanto a Deputados

[…]:

l) […];

m) […];

n) […];

o) Dar seguimento às deliberações do Conselho de Transparência e 

Estatuto dos Deputados em matéria de ética e respeito pelo Código de 

Conduta;

p) Promover junto do Conselho de Transparência e Estatuto dos Deputados

ou, na sua falta, da comissão parlamentar de verificação de poderes as 

diligências necessárias à verificação de poderes dos Deputados;

q) [Anterior alínea e)];

r) [Anterior alínea f)].

Artigo 21.º
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Funcionamento e competências da Conferência de Presidentes das Comissões 

Parlamentares

1 – […].

2 – […].

3 – […]:

a) […];

b) […];

c) Promover a elaboração, no início de cada sessão legislativa, de um relatório 

de progresso relativo às seguintes matérias:

i. À aprovação e entrada em vigor das leis e da consequente 

regulamentação, incluindo o cumprimento dos respetivos prazos;

ii. À sequência política dada pelo Governo às recomendações 

aprovadas pela Assembleia, referidas na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 4.º;

iii. Às perguntas e requerimentos não respondidos;

d) […].

4 – […].

Artigo 29.º

Composição das Comissões Parlamentares

1 – […].

2 – […].

3 – […].

4 – […].

5 – […].

6 – […].

7 – Sem prejuízo do quórum de funcionamento e de deliberação e das regras 

aplicáveis às presenças dos Deputados em Comissão, nas votações em 

Comissão os votos de cada grupo parlamentar reproduzem a sua 

representatividade na Assembleia da República, especificando-se o número de 
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votos individualmente expressos em sentido distinto da respetiva bancada e a 

sua influência no resultado, quando a haja.

Artigo 30.º

Indicação dos membros das comissões parlamentares

1 – […].

2 – […].

3 – […].

4 – […].

5 – […].

6 – Os Deputados que não sejam membros efetivos ou suplentes numa 

comissão parlamentar, quando nela participem em substituição de um 

membro efetivo do seu grupo parlamentar, gozam de todos os direitos dos 

efetivos, incluindo o direito de voto.

7 –[…].

Artigo 41.º

Competência da Comissão Permanente

1 – […]:

a) […];

b) Exercer os poderes da Assembleia relativamente ao mandato dos Deputados, 

sem prejuízo da competência própria do Presidente da Assembleia e do 

Conselho de Transparência e Estatuto dos Deputados;

c) […];

d) […];

e) […];

f) […];

g) […];

h) […];

i) […];
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j) […].

2 – […].

Artigo 50.º

Reunião extraordinária de comissões parlamentares

1 – […].

2 – […].

3 – O disposto no n.º 1 não se aplica, caso exista, à comissão parlamentar da 

verificação de poderes.

Artigo 52.º

Suspensão das reuniões plenárias

1 – […].

2 – A suspensão não pode exceder 10 dias, exceto durante a discussão e votação 

na especialidade do Orçamento do Estado.

Artigo 53.º

Trabalhos parlamentares

1 – […].

2 – É, ainda, considerado trabalho parlamentar:

a) […];

b) […];

c) […];

d) […];

e) Os trabalhos da Mesa da Assembleia preparatórios da Conferência de 

Líderes ou da Conferência dos Presidentes das Comissões 

Parlamentares;

f) As reuniões de mesa e coordenadores das comissões parlamentares;

g) A participação dos Deputados em reuniões do Conselho de 

Transparência e Estatuto dos Deputados.
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3 – […].

Artigo 55.º

Convocação de reuniões

1 – […].

2 – As convocatórias das comissões parlamentares são obrigatoriamente feitas por 

escrito e de modo a que o Deputado delas tome efetivo conhecimento com a 

antecedência mínima de vinte e quatro horas. 

3 – Revogado.

Artigo 57.º

1 – […].

2 – O Presidente da Assembleia, a solicitação da Conferência de Líderes, pode 

organizar os trabalhos parlamentares para que os Deputados realizem trabalho 

político junto dos eleitores, por períodos não superiores a duas semanas, 

nomeadamente aquando da realização de processos eleitorais, para divulgação e 

discussão pública de assuntos de especial relevância.

3 – […].

4 – As reuniões plenárias têm lugar:

a) Por regra, na tarde de quarta-feira e na manhã de sexta-feira;

b) Quando haja os debates a que se referem os artigos 224.º e 225.º, na 

tarde de quinta-feira.

5 – […].

6 – As reuniões das comissões parlamentares têm lugar:

a) Á terça-feira;

b) Na parte da manhã de quarta-feira;

c) Na parte da tarde da quinta-feira quando não haja em Plenário os 

debates a que se referem os artigos 224.º e 225.º ou, se necessário, após o 

final dessas debates; e
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d) Se necessário, na parte da tarde de quarta-feira e de sexta-feira, após o final 

das reuniões plenárias.

7 – […].

8 – O contacto dos Deputados com os eleitores ocorre, por regra, à segunda-feira.

9 – […].

10 – O Presidente da Assembleia, ouvida a Conferência de Líderes, pode, em casos 

devidamente fundamentados, organizar os trabalhos parlamentares de modo 

diferente do referido nos números anteriores.

11 – […].

Artigo 58.º

Quórum

1 – […].

2 – […].

3 – […].

4 – […].

5 – As comissões parlamentares funcionam e deliberam com a presença de, pelo 

menos, Deputados de quatro grupos parlamentares diferentes, um dos quais 

necessariamente da oposição, devendo as restantes regras sobre o seu 

funcionamento constar do respetivo regulamento.

Artigo 62.º

Prioridades a atender na fixação da ordem do dia

1 – Na fixação da ordem do dia, o Presidente da Assembleia respeita a 

representatividade das forças políticas e as precedências estabelecidas nos 

números seguintes. 

2 – […].

3 – […]:

a) [...];

b) [...];
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c) [...];

d) [...];

e) Apreciação da Conta Geral do Estado;

f) [...];

g) [...];

h) [...];

i) [...];

j) Revogada;

l) [...];

m) [...];

4 – As iniciativas legislativas e as restantes matérias são integradas na ordem do 

dia observando-se a representatividade dos grupos parlamentares e o princípio da 

alternância.

5 – Revogado.

6 – […].

Artigo 71.º

Declarações políticas

1 – Cada grupo parlamentar tem direito a produzir quinzenalmente uma declaração 

política com a duração máxima de seis minutos. 

2 – [].

3 – […].

4 – […].

5 – […].

6 – […].

7 – […].

Artigo 72.º

Debate de urgência
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1 - Em cada quinzena pode realizar-se um debate de urgência a requerimento 

potestativo de um grupo parlamentar. 

2 - O debate de urgência realiza-se imediatamente a seguir ao expediente, sem 

prejuízo da existência de declarações políticas dos grupos parlamentares. 

3 - Cada grupo parlamentar pode, por sessão legislativa, requerer potestativamente 

a realização de debates de urgência, nos termos da grelha de direitos potestativos 

constante do anexo II. 

4 – A antecedência máxima para a entrega do requerimento para a realização 

de debate de urgência obedece às seguintes datas limites:

a) Até às 18 horas sexta-feira da semana anterior em relação aos debates 

que se pretendam agendar para quarta-feira;

b) Até às 18 horas de segunda-feira em relação aos debates que se 

pretendam agendar para sexta-feira dessa semana. 

5 – [Anterior n.º 4]. 

6 – [Anterior n.º 5]. 

7 - [Anterior n.º 6]. 

8 - [Anterior n.º 7]. 

9 -Os dois maiores grupos parlamentares dispõem de cinco minutos cada, os 

terceiro e quarto maiores grupos dispõem de quatro minutos cada, e os 

restantes grupos parlamentares de três minutos cada para intervirem no 

debate, e o Governo dispõe de seis minutos.

10 - Para além do direito potestativo referido no n.º 1, o debate de urgência pode 

ainda realizar-se pela iniciativa conjunta de três grupos parlamentares, por troca 

com as respetivas declarações políticas semanais, não sendo obrigatória a presença 

do Governo. 

11 – [Anterior n.º 10]. 

12 – [Anterior n.º 11].

13 – [Anterior n.º 12].
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Artigo 74.º

Debate de atualidade

1 - Os grupos parlamentares e o Governo podem requerer fundamentadamente ao 

Presidente da Assembleia a realização de debates de atualidade. 

2 - Os requerimentos para a realização dos debates de atualidade são apreciados e 

aprovados pela Conferência de Líderes na primeira reunião posterior à apresentação 

do requerimento. 

3 - Na falta de consenso quanto à marcação da data para a sua realização, o debate 

de atualidade realiza-se numa reunião plenária da semana da sua aprovação pela 

Conferência de Líderes. 

4 – […]. 

5 - Durante a sessão legislativa cada grupo parlamentar tem direito à marcação de 

debates de atualidade, nos termos da grelha de direitos potestativos constante do 

anexo II. 

6 - […]. 

Artigo 75.º

Votos

1 – […].

2 – Os votos têm um máximo de 2000 carateres esão entregues na Mesa, 

mediante o respetivo envio para a caixa de correio eletrónico da iniciativa 

legislativa.

3 – [Anterior n.º 2, na redação aprovada em votação final global em 14/02/2020].

4 – [Anterior n.º 3, na redação aprovada em votação final global em 14/02/2020].

5 – [Anterior n.º 4, na redação aprovada em votação final global em 14/02/2020].

6 – [Anterior n.º 5, na redação aprovada em votação final global em 14/02/2020].

7 – [Anterior n.º 6, na redação aprovada em votação final global em 14/02/2020].

8 – [Anterior n.º 7, na redação aprovada em votação final global em 14/02/2020].

9 – [Anterior n.º 8, na redação aprovada em votação final global em 14/02/2020].

10 – [Anterior n.º 9, na redação aprovada em votação final global em 14/02/2020].



15

11 – [Anterior n.º 10, na redação aprovada em votação final global em 

14/02/2020].

Artigo 77.º

Ordem no uso da palavra

1 – Na ausência de inscrições até ao final da apresentação do ponto em debate, 

a palavra é dada sucessivamente a cada titular de tempos, por ordem crescente.

2 – […].

3 – […].

Artigo 78.º

Uso da palavra pelos membros do Governo

1 – […]

2 - A seu pedido, o Governo pode intervir, quinzenalmente, para produzir uma 

declaração, desde que dê conhecimento prévio do tema aos grupos parlamentares 

através do Presidente da Assembleia. 

3 – […]

Artigo 90.º

Organização dos debates

1 – Quando o Regimento o não fixar, a Conferência de Líderes delibera sobre o 

tempo global de cada debate e sobre a sua distribuição, no respeito pela 

representatividade das forças políticas.

2 – […].

Artigo 96.º

Guião de votações

1 – […]:
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a) Até ao fim da sessão plenária de quarta-feira ou, quando na terça-feira 

não existam trabalhos parlamentares, até às 9:30 horas de quinta-feira, 

quando as votações ocorram à sexta-feira;

b) […].

2 – […].

3 – Do guião de votações devem constar, discriminadas, todas as votações que vão 

ter lugar, com hiperligação ao respetivo texto e, se possível, ao parecer emitido 

pelo Conselho de Transparência e Estatuto dos Deputados.

4 – As solicitações de desagregações de pontos para votação, bem como os 

requerimentos de avocação pelo Plenário devem entrar na Mesa, mediante o 

respetivo envio para a caixa de correio eletrónico “para votar”, até às 18 horas 

da véspera em que ocorrem as votações.

5 – No início da sessão plenária do dia das votações é distribuída a versão 

definitiva do guião de votações.

Artigo 104.º

Audições parlamentares

1 – […].

2 – Os ministros devem ser ouvidos em audição pelas respetivas comissões 

parlamentares pelo menos quatro vezes por cada sessão legislativa, incluindo a 

audição na especialidade em sede de discussão do Orçamento do Estado, de 

acordo com o calendário fixado até à primeira semana da respetiva sessão 

legislativa, em conferência de Líderes.

3 – Quando a área sectorial do ministro seja comum a mais de uma comissão 

parlamentar, a audição a que se refere o número anterior é realizada em 

reunião conjunta dessas comissões, presidida, de forma rotativa, pelo 

presidente das comissões respetivas.

4 – As audições referidas no n.º 2 iniciam-se com uma intervenção do Ministro, 

por um período não superior a 15 minutos, a que se seguem duas voltas de 

perguntas dos Deputados.
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5 – Na primeira volta, intervêm os grupos parlamentares e os Deputados 

únicos representantes de um partido, por ordem decrescente da sua 

representatividade, sendo concedida prioridade ao maior grupo parlamentar 

da oposição.

6 – Cada pergunta é seguida, de imediato, pela resposta do Ministro, dispondo 

cada interpelante de um tempo global para efetuar as suas perguntas, nove 

minutos os dois maiores grupos parlamentares, oito minutos os terceiros e 

quarto maiores, sete minutos os restantes e três minutos aos Deputados únicos, 

podendo utilizá-los de uma só vez ou por diversas vezes, e cabendo ao Ministro 

um tempo global para as respostas igual ao de cada um dos grupos 

parlamentares ou Deputado único representante de um partido que o 

questiona, acrescido de 50%.

7 – A segunda volta é para perguntas dos demais Deputados que se 

inscreverem, dispondo cada um de dois minutos, a utilizar de uma só vez, e 

cabendo ao Ministro responder, de imediato, por igual tempo.

8 – [Anterior n.º 3].

9 – [Anterior n.º 4].

10 – [Anterior n.º 5]

Artigo 106.º

Regulamentos das comissões parlamentares

1 – Cada comissão parlamentar elabora o seu regulamento, no respeito pelas 

regras definidas no início da legislatura pela Conferência de Líderes.

2 – […].

Artigo 123.º

Exercício da iniciativa

1 – Revogado.

2 – […].

3 – […].
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Artigo 124.º

Requisitos formais dos projetos e propostas de lei

1 – […].

2 – […].

3 – As propostas de lei devem ser acompanhadas dos estudos, documentos e 

pareceres que as tenham fundamentado, bem como das tomadas de posição das 

entidades ouvidas pelo Governo no respetivo processo legislativo. 

4 – […].

5 – […].

Artigo 125.º

Processo

1 – Os projetos e propostas de lei são entregues na Mesa, mediante o respetivo 

envio para a caixa de correio eletrónico da iniciativa legislativa, para efeitos de 

admissão pelo Presidente da Assembleia e de publicação no Diário, nos termos da 

Constituição e do Regimento.

2 – […].

3 – […].

4 – […].

5 – […].

6 – Os projetos e propostas de lei entrados na Mesa são imediatamente 

disponibilizados no sítio na Internet do Parlamento e na Arnet.

Artigo 128.º

Projetos e propostas de resolução, e recomendações de política

1 – Admitido qualquer projeto ou proposta de resolução, o Presidente da 

Assembleia envia o seu texto à comissão parlamentar competente em razão da 

matéria.
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2 – Os autores da iniciativa devem indicar na comissão se pretendem vê-la 

discutida em plenário ou em comissão, podendo proceder à substituição do 

respetivo texto inicial até 48 horas antes da sua discussão em plenário ou em 

comissão, consoante o caso.

3 – Se apenas for admitida e agendada a discussão de um único projeto ou 

proposta de resolução sobre um tema, finda a discussão o mesmo é incluído no 

guião de votações regimentais e submetido a votação final em reunião 

plenária, podendo ser requerida a sua votação por pontos a pedido de 

qualquer Grupo Parlamentar.

4 – Caso sejam admitidos e agendados mais do que um projeto ou proposta de 

resolução com afinidade de objeto, são os mesmos submetidos a votação na 

generalidade em plenário, baixando à comissão competente para debate e 

votação na especialidade.

5 – Nos casos referidos no número anterior, finda a discussão e votação na 

especialidade, o texto final único é incluído no guião de votações regimentais e 

submetido a votação final em reunião plenária.

6 – É aplicável aos projetos ou propostas de resolução, com as necessárias 

adaptações, o disposto nos artigos 125.º, n.º 6, 156.º a 158.º.

7 – Os projetos de recomendações de política, depois de admitidos, são 

discutidos e votados na comissão parlamentar competente.

Artigo 135.º

Elaboração do parecer

1 – […].

2 – […].

3 – Na designação dos Deputados responsáveis pela elaboração do parecer, deve a 

comissão parlamentar competente atender:

a) Ao respeito pela representatividade de cada partido;

b) [Anterior alínea a)];
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c) Aos Deputados que não são autores da iniciativa ou que pertençam ao 

partido do autor da iniciativa ou, tratando-se de propostas de lei, que 

sejam de partido que suporte o Governo;

d) [Anterior alínea c)].

Artigo 136.º

Prazo de apreciação e emissão de parecer

1 – […].

2 – […].

3 – […].

4 – […].

5 – As comissões parlamentares informam a Conferência de Líderes das 

situações em que já foram ultrapassados os prazos fixados para a aprovação 

do parecer. 

Artigo 143.º

Regra

1 – […].

2 – […].

3 – […].

4 – Sem prejuízo do disposto no artigo 64.º-D, quando haja projetos e propostas 

de lei que versem matéria idênticas, a sua discussão e votação devem ser feitas em 

conjunto, desde que os mesmos tenham sido admitidos até 10 dias antes da data 

agendada para discussão.

Artigo 145.º

Início e tempos do debate em Plenário

1 – […].
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2 – Os dois maiores grupos parlamentares e o Governo dispõem de cinco 

minutos cada, os terceiro e quarto maiores grupos dispõem de quatro minutos 

cada, e os restantes grupos parlamentares de três minutos cada para intervirem 

no debate.

3 – Aos Deputados únicos representantes de um partido é garantido um tempo de 

intervenção de um minuto.

4 – Os Deputados não inscritos podem solicitar ao Presidente da Assembleia a 

sua intervenção até um máximo de cinco debates em reunião plenária por 

sessão legislativa, pelo tempo igual ao dos Deputados únicos representantes de 

um partido.

5 – [Anterior n.º 4].

6 – [Anterior n.º 5, na redação aprovada em votação final global em 20/12/2019]. 

7–[Anterior proémio do n.º 6, na redação aprovada em votação final global em 

20/12/2019]:

a) [Anterior alínea a) do n.º 6];

b) [Anterior alínea b) do n.º 6];

c) [Anterior alínea c) do n.º 6];

d) [Anterior alínea d) do n.º 6].

8– [Anterior n.º 7, na redação aprovada em votação final global em 20/12/2019].

9 - [Anterior n.º 8].

10 - [Anterior n.º 9].

Artigo 146.º

Requerimento de reapreciação pela comissão parlamentar

1 – [Anterior corpo do artigo].

2 – Os requerimentos a que se refere o número anterior são entregues na 

Mesa, mediante o respetivo envio para a caixa de correio eletrónico da 

iniciativa legislativa.

Artigo 150.º
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Regra na discussão e votação na especialidade

1 – […].

2 – Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a discussão e votação na 

especialidade realizam-se no prazo de 60 dias a contar do despacho de baixa à 

comissão parlamentar competente.

3 – Em casos de maior complexidade, ou quando tal seja solicitado pela 

comissão parlamentar competente, o Presidente da Assembleia fixa outro 

prazo específico para a discussão e votação na especialidade.

4 – Os prazos referidos nos n.ºs 2 e 3 podem ser prorrogados pelo Presidente 

da Assembleia, a solicitação da comissão parlamentar competente.

5 – As comissões parlamentares informam a Conferência de Líderes das 

situações em que já foram ultrapassados os prazos fixados para a fase de 

especialidade. 

Artigo 172.º

Debate sobre a autorização da declaração do estado de sítio ou do estado de 

emergência

1 – […].

2 – O Governo dispõe de dez minutos, os dois maiores grupos parlamentares 

dispõem de cinco minutos cada, os terceiro e quarto maiores grupos dispõem 

de quatro minutos cada, e os restantes grupos parlamentares de três minutos 

cada para intervirem no debate.

3 – Aos Deputados únicos representantes de um partido é garantido um tempo 

de intervenção de dois minutos.

4 – […].

Artigo 174.º

Forma da autorização

A autorização toma a forma de resolução.
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Artigo 178.º

Forma 

A confirmação ou a recusa de confirmação tomam a forma de resolução.

Artigo 188.º

Iniciativa das autorizações legislativas e informação

1 – […].

2 – No âmbito da especialidade do Orçamento do Estado, não são admissíveis 

propostas de alteração que concedam autorizações legislativas ao Governo.

3 – As propostas de alteração apresentadas e votadas pelos Deputados não 

podem modificar o objeto, o sentido ou a duração da proposta de autorização 

apresentados pelo Governo.

4 – [Anterior n.º 2].

Artigo 205.º

Apresentação e distribuição

1 – […].

2 – Admitidas as propostas de lei das Grandes Opções do Plano e do Orçamento 

do Estado ou a Conta Geral do Estado, o Presidente da Assembleia ordena a sua 

publicação no Diário e a distribuição imediata aos Deputados e aos grupos parlamentares. 

3 – As propostas de lei das Grandes Opções do Plano e do Orçamento do 

Estado ou a Conta Geral do Estado são remetidas à comissão parlamentar 

competente em razão da matéria, para elaboração de relatório, e às restantes 

comissões parlamentares permanentes, para efeitos de elaboração de parecer.

4 – São igualmente publicados no Diário e remetidos à comissão parlamentar 

competente em razão da matéria os pareceres que o Tribunal de Contas, o Conselho 

Económico e Social ou o Conselho de Finanças Públicas tenham enviado à 

Assembleia.

Artigo 208.º
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Apreciação de contas de outras entidades públicas

Revogado.

Artigo 209.º

Apresentação e apreciação

1 – As Grandes Opções dos planos nacionais são apresentados pelo Governo à 

Assembleia da República nos prazos legalmente fixados.

2 – Revogado.

3 – A apreciação das Grandes Opções dos planos nacionais são aplicáveis, com as 

devidas adaptações, as disposições dos artigos anteriores.

Artigo 211.º

Discussão e votação na especialidade do Orçamento do Estado

1 – A apreciação na especialidade do Orçamento do Estado tem a duração máxima 

de 30 dias, sendo organizada e efetuada pela comissão parlamentar competente em 

razão da matéria, ouvida a Conferência dos Presidentes das Comissões 

Parlamentares, de modo a discutir-se, sucessivamente, o orçamento de cada 

ministério, nele intervindo os respetivos membros do Governo.

2 – [...].

3 – O debate na especialidade dos artigos da proposta de lei e das respetivas 

propostas de alteração decorre no Plenário da Assembleia da República, tendo a 

duração máxima de cinco dias.

4 – [...].

5 – [...].

6 – [...].

7 – [...].

Artigo 212.º

Votação final global e redação final do Orçamento do Estado

1 – [...].
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2 – A redação final incumbe à comissão parlamentar competente em razão da 

matéria, que dispõe, para o efeito, de um prazo de 15 dias.

Artigo 224.º

Debate com o Primeiro-Ministro

1 – O Primeiro-Ministro comparece perante o Plenário para uma sessão de 

perguntas dos Deputados nos meses de setembro, janeiro, março e maio, em data 

fixada pelo Presidente da Assembleia, por proposta do Primeiro-Ministro com 

15 dias de antecedência e ouvida a Conferência de Líderes.

2 – Até 48 horas antes do debate, os grupos parlamentares e os Deputados 

únicos representantes de um partido comunicam à Assembleia da República e 

ao Governo as concretas áreas sectoriais, no máximo de duas, sobre as quais 

devem incidir as perguntas.

3 – Caso sobrevenham, nas 48 horas anteriores ao debate, questões de 

atualidade política distintas das áreas sectoriais indicadas, as mesmas podem 

ser colocadas ao Primeiro-Ministro, mas se este sobre aquelas não responder 

ou a resposta dada for insuficiente, o grupo parlamentar ou o Deputado único 

representante de um partido que formulou a pergunta tem o direito de a 

colocar por escrito ao Primeiro-Ministro, através do Presidente da Assembleia, 

tendo aquele o dever de responder em 48 horas após a sua receção, sob pena 

de ter de comparecer, para dar resposta presencial, na primeira sessão 

plenária seguinte ao termo do prazo de resposta.

4 – O debate desenvolve-se em duas voltas de perguntas dos Deputados.

5 – Cada grupo parlamentar e cada Deputado único representante de um partido 

dispõem de um tempo global para efetuar as suas perguntas, podendo utilizá-lo de 

uma só vez ou por diversas vezes.

6 – Cada pergunta é seguida, de imediato, pela resposta do Primeiro-Ministro.

7 – O Primeiro-Ministro dispõe de um tempo global para as respostas igual ao de 

cada um dos grupos parlamentares ou do Deputado único representante de um 

partido que o questiona.
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8 – Na primeira volta, os partidos intervêm por ordem decrescente da sua 

representatividade, sendo, porém, concedida prioridade de acordo com a grelha 

constante do anexo II.

9 – Na segunda volta, os grupos parlamentares intervêm por ordem crescente 

da sua representatividade, podendo o Primeiro-Ministro solicitar a um dos 

ministros presentes que complete ou responda a determinada pergunta.

10 –Os tempos globais do debate e a sua distribuição constam das grelhas de 

tempos do anexo I.

Artigo 225.º

Debate com ministro sectorial

1 –Os ministros comparecem perante o Plenário para uma sessão de perguntas 

dos Deputados nos meses de outubro, fevereiro, abril e junho, em data fixada 

pelo Presidente da Assembleia, ouvidos o Governo e a Conferência de Líderes, 

com um mês de antecedência.

2 – Cabe a cada um dos grupos parlamentares, por ordem decrescente da 

respetiva representatividade, indicar o ministro que comparece à sessão de 

perguntas em Plenário, devendo essa designação ser feita, em cada sessão 

legislativa, na Conferência de Líderes a que se refere o n.º 3 do artigo 49.º.

3 – O mesmo ministro não pode ser indicado para comparecer na mesma 

sessão legislativa, nem em dois debates sucessivos, ao abrigo do presente 

artigo.

4 – O debate desenvolve-se em duas voltas e incide sobre todas as matérias 

constantes das áreas tuteladas pelo ministro, que, para o efeito, faz-se acompanhar 

da sua equipa ministerial.

5 – É correspondentemente aplicável, com as necessárias adaptações, o 

disposto nos n.ºs 5 a 7 do artigo anterior.

6 – A primeira volta inicia-se com a intervenção do grupo parlamentar 

responsável pela vinda do ministro, seguindo-se, por ordem decrescente da sua 

representatividade, os grupos parlamentares não representados pelo Governo, 
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os Deputados únicos representantes de um partido e depois, por ordem 

crescente, os representados no Governo.

7 – Na segunda volta os grupos parlamentares intervêm por ordem crescente 

da sua representatividade, sem prejuízo de o grupo parlamentar responsável 

pela vinda do ministro ser o último grupo a intervir.

8 – Os tempos globais do debate e a sua distribuição constam das grelhas de 

tempos do anexo I.

9 – O Primeiro-Ministro tem a faculdade de estar presente no debate.

10 – Para efeitos da preparação do debate previsto no presente artigo, a 

comissão parlamentar competente para fiscalizar a área tutelada pelo ministro 

indicado deve, nos 20 dias anteriores ao debate, auscultar entidades da área do 

sector tutelado, dispondo cada grupo parlamentar e Deputado único 

representante de partido do direito a indicar a audição de uma entidade.

Artigo 226.º

Reunião para interpelação ao Governo

No caso do exercício do direito previsto na alínea d) do n.º 2 do artigo 180.º da 

Constituição, o debate sobre política geral inicia-se até ao trigésimo dia posterior à 

publicação da interpelação no Diário ou à sua distribuição em folhas avulsas.

Artigo 233.º

Objeto dos inquéritos parlamentares

1 – […].

2 – Qualquer requerimento ou projeto tendente à realização de um inquérito deve 

indicar os seus fundamentos e delimitar o seu âmbito, bem como as pessoas da 

sociedade civil que, nos termos da lei, colaboram no inquérito, sob pena de 

rejeição liminar pelo Presidente. 

Artigo 234.º

Constituição da comissão, iniciativa e realização do inquérito



28

1 – [Anterior corpo do artigo].

2 – A prestação de depoimentos perante as comissões parlamentares de 

inquérito tem lugar na sede da Assembleia da República, em salas 

devidamente preparadas para o efeito, em que o depoente e seus eventuais 

acompanhantes estão colocados face aos Deputados, fora da mesa em que estes 

se encontrem.

Artigo 235.º

Apreciação dos inquéritos parlamentares

1 – A Assembleia pronuncia-se sobre o requerimento ou o projeto até ao décimo 

quinto dia posterior ao da sua publicação no Diário ou à sua distribuição em folhas 

avulsas aos grupos parlamentares.

2 – […].

Artigo 248.º

Discussão sobre o assentimento à ausência

Revogado.

Artigo 256.º

Apreciação de candidaturas

1 – As candidaturas são apresentadas por um mínimo de 10 Deputados.

2 – A apresentação é feita perante o Presidente da Assembleia até uma semana

antes da data da eleição, acompanhada do curriculum vitae do candidato e da 

declaração de aceitação de candidatura.

Artigo 257.º

Audição dos candidatos a titulares de cargos exteriores à Assembleia

A Assembleia da República promove a audição prévia dos candidatos a titulares 

dos seguintes cargos exteriores à Assembleia cuja designação lhe compete, 

designadamente:
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a) Os membros do Conselho Superior do Ministério Público;

b) 10 juízes do Tribunal Constitucional;

c) O Provedor de Justiça;

d) O Presidente do Conselho Económico e Social;

e) Sete vogais do Conselho Superior da Magistratura;

f) Os membros do Conselho de Estado;

g) Os membros da ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação 

Social;

h) Os membros do Conselho Superior de Defesa Nacional;

i) Os membros do Conselho Superior de Segurança Interna;

j) Os membros do Conselho Superior de Informações;

k) Os membros do Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço;

l) Os membros da Entidade Fiscalizadora do Segredo de Estado;

m) Os membros do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da 

República Portuguesa;

n) Os membros do Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de 

Informação Criminal;

o) Os membros do Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de 

ADN;

p) Os membros da Comissão de Fiscalização dos Centros Educativos;

q) Os membros da Comissão Nacional de Eleições;

r) Os membros da Comissão Nacional de Proteção de Dados;

s) Os membros da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos;

t) Os membros do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida;

u) Os membros do Conselho Nacional de Educação;

v) Os membros do Conselho Nacional de Procriação Medicamente 

Assistida;

w) Os membros do Conselho dos Julgados de Paz;

x) Os membros da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação 

Racial;
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y) Os membros do Conselho Geral do Centro de Estudos Judiciários;

z) Os membros do Conselho Pedagógico do Centro de Estudos 

Judiciários;

aa) Os membros do Conselho de Opinião da Rádio e Televisão de Portugal, 

S.A.;

bb) Os membros da Comissão para a Coordenação da Gestão dos Dados 

referentes ao sistema judicial;

cc) Os membros do Mecanismo Nacional de monitorização da 

implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência – Me-CDPD.

Artigo 260.º

Reabertura do processo

No caso de não eleição de candidatos, o processo é reaberto em relação aos lugares 

ainda não preenchidos logo que possível.»

2 – Os anexos I e II do Regimento da Assembleia da República n.º 1/2007, de 

20 de agosto, alterado pelos Regimentos da Assembleia da República n.ºs 

1/2010, de 14 de outubro, 1/2017, de 21 de abril, e 1/2018, de 22 de janeiro, 

passam a ter a seguinte redação:

«ANEXO I

Critérios de fixação de grelhas de tempos

Grelhas para o processo legislativo comum

1 – A grelha padrão, referida nos n.ºs 2 a 6 do artigo 145.º, deve assegurar que:
a) Os dois maiores grupos parlamentares e o Governo dispõem de cinco 

minutos cada, os terceiro e quarto maiores grupos dispõem de quatro 
minutos cada e os restantes grupos parlamentares de três minutos cada.

b) Cada Deputado único representante de um partido dispõe de um minuto.
c) Os autores das iniciativas dispõem de mais um minuto, cada.
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d) Os partidos que promoverem o agendamento dispõem de um período adicional 
de dois minutos para o encerramento.

2 – As restantes grelhas, referidas nos n.ºs 7 a 9 do artigo 145.º, a aprovar no início de 
cada legislatura, devem assegurar que:

a) Os tempos de cada grupo parlamentar correspondem à representatividade de 
cada partido;

b) Cada Deputado único representante de um partido dispõe de um minuto;
c) No caso de agendamento potestativo, os autores do agendamento dispõem de 

tempo igual ao maior grupo parlamentar.

Grelhas especiais

1) Debate com o Primeiro-Ministroe debate com ministro sectorial:

a) Os tempos de cada grupo parlamentar correspondem à sua representatividade na 
Assembleia da República, sendo que na segunda volta os tempos são 
reduzidos a metade;

b) Cada Deputado único representante de um partido apenas intervém na 
primeira volta, dispondo de um minuto e meio;

c) O Primeiro-Ministro ou o ministro sectorial dispõe de tempo idêntico ao 
partido que formula a questão para responder.

2) Outras grelhas especiais

O Presidente da Assembleia, ouvida a Conferência de Líderes, estabelece as grelhas 

de tempos para os restantes debates, designadamente:

 Programa do Governo;

 Moção de confiança;

 Moção de censura;

 Interpelações ao Governo;

 Grandes opções dos planos nacionais;

 Orçamento do Estado;

 Conta Geral do Estado e outras contas públicas;

 Debate sobre o Estado da Nação;

 Debate de urgência;
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 Debate temático.

ANEXO II

1. Grelhas de direitos potestativos por sessão legislativa:

Interpelações ao Governo: 
Cada grupo parlamentar - 2 interpelações; 

Debates de atualidade: 
Até 15 Deputados - 1 debate; 
Até um décimo do número de Deputados - 2 debates; 
Por cada décimo do número de Deputados - mais 2 debates; 

Fixação da ordem do dia: 
Grupos parlamentares representados no Governo: 
Por cada décimo do número de Deputados - 1 reunião; 
Grupos parlamentares não representados no Governo: 
Até 10 Deputados - 1 reunião; 
Até 15 Deputados - 2 reuniões; 
Até um quinto do número de Deputados - 4 reuniões; 
Por cada décimo do número de Deputados - mais 2 reuniões; 
Deputados únicos representantes de um partido – 2 reuniões por legislatura

Debates de urgência: 
Até 5 Deputados - 1 debate; 
Até 10 Deputados - 2 debates; 
Até 15 Deputados - 3 debates; 
Até um quinto do número de Deputados - 4 debates; 
Um quinto ou mais do número de Deputados - 5 debates; 

Potestativos nas comissões parlamentares: 
Até 5 Deputados - 1;
Até 10 Deputados - 2; 
Até 15 Deputados - 3; 
Até um quinto do número de Deputados - 4; 
Um quinto ou mais do número de Deputados - 5. 

2. Grelha de direitos potestativos por legislatura:
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Debate com o Primeiro-Ministro:

Até 5 Deputados - 1 debate; 
Até 10 Deputados - 2 debates; 
Até 15 Deputados - 3 debates; 
Até um quinto do número de Deputados - 4 debates; 
Um quinto ou mais do número de Deputados - 5 debates. 

Nota. - Esta distribuição de direitos potestativos corresponde a uma série que se 
repete ao longo da legislatura.»

3 – A Secção I do Capítulo IV passa a designar-se: «Grandes Opções dos planos

nacionais, Orçamento do Estado e Conta Geral do Estado».

4 – A Divisão II da Secção I do Capítulo IV passa a designar-se: «Grandes 

Opções dos Planos nacionais».

Artigo 3.º

Aditamento ao Regimento da Assembleia da República n.º 1/2017, de 20 

de agosto

São aditados ao Regimento da Assembleia da República n.º 1/2017, de 20 de 

agosto, os artigos 64.º-A a 64.º-F, 137.º-A, 147.º-A e 223.º-A, com a seguinte 

redação:

«Artigo 64.º-A

Agendamento comum

1 – A data do agendamento de iniciativas legislativas deve respeitar a prévia 

admissão pela Mesa e o prazo da comissão competente para elaboração do parecer, 

assegurando-se que o período entre a admissão da iniciativa e a data do seu 

agendamento deve ser igual ou superior a 30 dias. 
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2 - Para efeitos do disposto no número anterior, encontrando-se a Conferência de 

Líderes a proceder a agendamentos com, pelo menos, 15 dias de antecedência, a 

iniciativa a agendar deve ter dado entrada 15 dias antes da Conferência de Líderes.

Artigo 64.º-B

Agendamento prioritário

Nos agendamentos prioritários, as iniciativas legislativas devem ser distribuídas até 

ao início da Conferência de Líderes que vai pronunciar-se sobre a fixação da ordem 

do dia, de modo a que o Presidente da Assembleia da República possa deliberar, 

ouvida a Conferência, sobre o seu caráter prioritário.

Artigo 64.º-C

Agendamento potestativo

1 - Nos agendamentos potestativos, os proponentes devem indicar com, pelo menos, 

15 dias de antecedência o objeto e a natureza do ato, designadamente se se trata de 

uma iniciativa legislativa ou de um debate político. 

2 - Se o proponente pretender agendar mais do que uma iniciativa legislativa, estando 

estas relacionadas entre si, deve expressá-lo previamente, de modo a ser apreciado 

pela Conferência de Líderes. 

3 – Correspondendo o agendamento potestativo a uma iniciativa legislativa, esta 

deve ter dado entrada na Mesa com, pelo menos, 10 dias de antecedência face ao dia 

do agendamento.

Artigo 64.º-D

Agendamentos por arrastamento

1 – Tratando-se de agendamento comum, só é admitido o agendamento por 

arrastamento de iniciativas legislativas entregues até à sexta-feira da semana em que 

se realizou a Conferência de Líderes que agendou a iniciativa.
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2 – Tratando-se de agendamento prioritário ou potestativo, só é admitido o 

agendamento por arrastamento de iniciativas legislativas que sejam admitidas e 

anunciadas até ao último dia da semana anterior ao debate.

3 – É condição do agendamento por arrastamento que as iniciativas legislativas 

arrastadas versem sobre matéria idêntica à da iniciativa que foi objeto do 

agendamento inicial.

4 –Nos casos de agendamentos potestativos, o arrastamento de iniciativas legislativas 

apresentadas por outro partido depende ainda da anuência do titular do direito 

potestativo. 

5 – Nos casos de petições que, nos termos da lei, devam ser apreciadas em plenário, 

só é admitido o agendamento por arrastamento de iniciativas legislativas admitidas e 

anunciadas até à sexta-feira da semana em que se realizou a Conferência de Líderes 

que agendou a petição.

6 – Só é admitido o agendamento por arrastamento de projetos ou propostas de 

resolução previamente entrados e admitidos à data da realização da Conferência de 

Líderes que fixa o agendamento, desde que o arrastamento seja solicitado até às 18 

horas do dia da reunião da Conferência de Líderes, não havendo lugar a 

arrastamentos posteriores.

7 – Para além da disponibilização imediata das iniciativas no sítio eletrónico do

Parlamento e na Arnet, os serviços enviam, no início da semana seguinte ao pedido 

de arrastamento, um email aos chefes de gabinete dos grupos parlamentares, dos 

Deputados únicos representantes de um partido e dos Deputados não inscritos com 

indicação dos pedidos de agendamento por arrastamento.

Artigo 64.º-E

Envio dos pedidos de agendamento

O envio dos pedidos de agendamento, incluindo os arrastamentos com indicação de 

quais as iniciativas para as quais pretendem que os mesmos sejam feitos, é feito para 

a caixa de correio eletrónico da iniciativa legislativa.
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Artigo 64.º-F

Retirada da agenda de uma iniciativa

Quando um agendamento solicitado por um grupo parlamentar for posteriormente 

retirado, a seu pedido, da agenda, os agendamentos feitos em conjunto com essa 

iniciativa na Conferência de Líderes permanecem válidos.

Artigo 137.º-A

Intervenção em Plenário do relator de iniciativa legislativa 

O Deputado relator de uma iniciativa legislativa pode requerer à comissão 

parlamentar competente para que esta proponha à Conferência de Líderes que lhe 

seja atribuído um tempo de 3 minutos para intervenção na reunião Plenária em que 

seja discutida a iniciativapor si relatada.

Artigo 147.º-A

Substituição do texto inicial de iniciativa legislativa

Os autoresde uma iniciativa legislativa só podem proceder à substituição do respetivo 

texto inicial até à data em que for designado, pela mesa da comissão competente, o 

relator responsável pela elaboração do correspondente parecer, devendo a 

substituição ser de imediato comunicada aos Grupos Parlamentares, aos Deputados 

únicos representantes de um partido, aos Deputados não inscritos e às comissões a 

que baixou.

Artigo 225.º-A

Debate sobre o progresso da regulamentação das leis, a sequência dada às 

recomendações políticas e a falta de resposta a perguntas e requerimentos

1 – No início de cada sessão legislativa, com base no relatório a que se refere a alínea 

c) do n.º 2 do artigo 21.º, tem lugar um debate com o Governo para discussão do 

referido relatório.

2 – O debate é organizado pela Conferência de Líderes, nos termos do artigo 90.º»
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Artigo 4.º

Norma revogatória

São revogados o n.º 3 do artigo 55.º, a alínea j) do n.º 3 e o n.º 5 do artigo 62.º, 

o n.º 1 do artigo 123.º, o artigo 208.º, o n.º 2 do artigo 209.º e o artigo 248.º do 

Regimento da Assembleia da República n.º 1/2017, de 20 de agosto.

Artigo 5.º

Republicação

É republicado em anexo o Regimento da Assembleia da República n.º 1/2017, 

de 20 de agosto, com as alterações introduzidas pelo presente Regimento e 

com as alterações aprovadas em votação final global em 20 de dezembro de 

2019 e 14 de fevereiro de 2020.

Artigo 6.º

Entrada em vigor

1 – Com exceção do disposto no número seguinte, o presente Regimento entra 

em vigor no primeiro dia da segunda sessão legislativa da XIV Legislatura 

2 – As alterações aos artigos 2.º, n.ºs 1 e 4, 3.º, n.º 3, 18.º, alíneas d) e e), 41.º, 

n.º 1 alínea b), 50.º, n.º 3, e 96.º, n.º 3, do Regimento n.º 1/2017, de 20 de 

agosto, na redação introduzida pelo presente Regimento, na parte em que se 

refiram ao Conselho de Transparência e Estatuto dos Deputado, só entram em 

vigor no primeiro dia da terceira sessão legislativa da XV legislatura.

Palácio de São Bento, 26 de junho de 2020.

Os Deputados do PSD,


