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Forma da iniciativa Projeto de Regimento 

Nº da iniciativa/LEG/sessão: 8/XIV/1.ª  

Proponente/s: Dezasseis Deputados do Grupo Parlamentar 

do Partido Social Democrata (PSD) 

Assunto: Concretiza a terceira fase de alterações ao 

Regimento da Assembleia da República 

n.º 1/2007, de 20 de agosto, nesta 

legislatura. 

Comissão/ões competente/s em razão 

da matéria: 

Comissão de Assuntos Constitucionais, 

Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª), com 

eventual conexão à Comissão de 

Transparência e Estatuto dos Deputados 

(14.ª). 

Observações: 

l. A apresentação desta iniciativa parece cumprir os requisitos formais de admissibilidade 

previstos na Constituição e no Regimento da Assembleia da República, nomeadamente 

os do artigo 267.º. Por força do disposto no n.º 2 do artigo 267.º do Regimento, são 

aplicáveis aos projetos de regimento as regras do artigo 120.º, que enuncia os limites da 

iniciativa. 

II. Cumpre referir que não é líquida a conformidade constitucional da norma constante do 

n.º 3 do artigo 188.º do RAR, na redação proposta pela presente iniciativa, na medida em 

que limita a iniciativa legislativa (superveniente) dos Deputados. Dispõe a referida norma 

que “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”. Sobre a questão da iniciativa parlamentar superveniente em propostas de lei 

de autorização legislativa já se pronunciou a CACDLG, embora o enfoque do Parecer 

seja a “extensão das propostas de alteração apresentadas, pelos Deputados e pelos 

Grupos Parlamentares, a propostas de lei de autorização legislativa”. Considera a 

Comissão que “Num quadro constitucional em que o Parlamento dispõe de competência 

legislativa em razão da matéria, podendo inclusivamente substituir-se ao Governo e 

legislar substantivamente ou alterar o decreto-lei publicado no uso da autorização em 

sede de apreciação parlamentar de atos legislativos, seria destituído de qualquer lógica 

considerar que perante uma proposta de lei de autorização legislativa, a AR tivesse como 

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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único remédio rejeitar ou aprovar sem alterações a proposta de autorização que o 

Governo lhe apresentasse.” Defende ainda que “não há qualquer disposição 

constitucional ou regimental que impeça os Deputados de apresentar propostas de 

alteração a propostas de autorização legislativa com o objetivo de alterar o seu objeto, 

duração, sentido ou extensão.” 

III. Admitido o projeto de regimento, o Presidente da Assembleia, nos termos do n.º 3 do 

artigo 267.º do RAR, “envia o seu texto à comissão parlamentar competente para 

discussão e votação”. 
 

 

 

A Assessora Parlamentar, 

Sónia Milhano 
 
 
Assembleia da República, 2 de julho de 2020 

 


