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Forma da iniciativa: Projeto de Lei 

Nº da iniciativa/LEG/sessão: 447/XIV/1.ª 

Proponente/s: Cinco Deputados do Grupo Parlamentar do CDS – 
Partido Popular (CDS-PP) 

Título: 

Primeira alteração ao Decreto-Lei nº 71/2019, de 27 de 

Maio “Altera o regime da carreira especial de 

enfermagem, bem como o regime da carreira de 

enfermagem nas entidades públicas empresariais e nas 

parcerias em saúde” 

A iniciativa pode envolver, no ano 

económico em curso, aumento das 

despesas ou diminuição das receitas 

previstas no Orçamento do Estado (n.º 2 do 

art. 120.º do Regimento e n.º 2 do art. 167.º 

da Constituição)?  

NÃO 

A norma sobre o início de vigência salvaguarda o 
princípio da lei travão. 

O proponente junta ficha de avaliação prévia 

de impacto de género (deliberação CL e Lei 

n.º 4/2018, de 9 de fevereiro)? 

SIM 

Justifica-se a audição dos órgãos de 

governo próprio das regiões autónomas 

(art. 142.º do Regimento e n.º 2 do art. 229.º 

da Constituição)? 

Não parece justificar-se 

A iniciativa encontra-se agendada (pela CL 

ou por arrastamento)? 

Sim.  

O proponente solicitou a sua discussão na generalidade 

na sessão plenária de dia 18 de junho, por 

arrastamento com a Petição n.º 651/XIII/4. 

Comissão competente em razão da matéria 

e eventuais conexões: 
Comissão de Administração Pública, 

Modernização Administrativa, Descentralização e 

Poder Local (13.ª)  

Com conexão à Comissão de Saúde (9.ª) 

Nesse sentido cfr. Projeto de Lei n.º 403/XIV/1 (BE), no 

qual também é proposta a alteração das mesmas normas. 

NOTA DE ADMISSIBILIDADE 
 

[Para efeitos de despacho do Senhor Presidente da Assembleia da República, nos 

termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º do Regimento] 
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Observações:  

I. Tendo em conta o pedido de agendamento para dia 18 de junho, nesta fase não parece justificar-se a 

sua baixa à Comissão, para apreciação na generalidade. 

 
II. Caso se entenda que este projeto de lei configura legislação laboral 1 e, consequentemente, objeto de 

consulta pública, à semelhança do Projeto de Lei n.º 403/XIV/1 (BE), tem-se debatido se esta consulta 

pública deve ser promovida antes da votação na generalidade. 

 

III. A forma como o projeto de lei define o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa, não 

parecendo infringir o limite previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 120.º do Regimento, deve ser corrigida 

durante o processo legislativo, uma vez que, em termos de legística formal, devem ser alterados o artigo 

7.º do Decreto-Lei n.º 247/2009, de 22 de setembro, e o artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 248/2009, de 22 de 

setembro (e não os anexos do Decreto-Lei n.º 71/2019, de 27 de maio, que republicaram estes decretos-

leis). 

Conclusão: A apresentação desta iniciativa parece cumprir os requisitos formais de admissibilidade 

previstos na Constituição e no Regimento da Assembleia da República. 

 

Data: 12 de junho de 2020 

O assessor parlamentar, Rafael Silva 

 
1 Artigo 134.º do Regimento da AR: “Tratando-se de legislação do trabalho, a comissão 
parlamentar promove a apreciação do projeto ou proposta de lei, para efeitos da alínea d) 
do n.º 5 do artigo 54.º e da alínea a) do n.º 2 do artigo 56.º da Constituição”. 


