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I. A INICIATIVA (DAC)

Texto XXXX 

II. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS, REGIMENTAIS E 
FORMAIS (DAPLEN)

 Conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais

A presente iniciativa é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de 

Esquerda (BE), ao abrigo e nos termos da alínea b) do artigo 156.º e do n.º 1 do 

artigo 167.º da Constituição1 e da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e do n.º 1 do artigo 

119.º do Regimento da Assembleia da República (Regimento), que consagram o 

poder de iniciativa da lei.

A iniciativa assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto 

no n.º 2 do artigo 119.º do Regimento, encontra-se redigida sob a forma de artigos, 

tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida 

de uma breve exposição de motivos, cumprindo, assim, os requisitos formais 

previstos no n.º 1 do artigo 124.º do Regimento.

Observa, igualmente, os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no n.º 1 

do artigo 120.º do Regimento, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os 

princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a 

introduzir na ordem legislativa. Do disposto na presente iniciativa, designadamente 

nos artigos 2.º e 3.º do articulado, poderá resultar, eventualmente, um aumento das 

despesas do Estado. No entanto, e caso a iniciativa seja aprovada, o artigo 4.º do 

articulado remete a respetiva entrada em vigor para a publicação da lei de Orçamento 

do Estado posterior à sua aprovação, mostrando-se assim acautelado o limite à 

apresentação de iniciativas previsto contitucional e regimentalmente.

O projeto de lei deu entrada em 20 de maio de 2022, acompanhado da ficha de 

avaliação prévia de impacto de género. Por despacho do Presidente da Assembleia 

                                                          
1 As ligações para a Constituição e para o Regimento são feitas para o portal oficial da Assembleia da 
República.
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da República foi admitido a 24 de maio, baixando à Comissão de Defesa Nacional

(3.ª) para apreciação e emissão de parecer no mesmo dia. Foi anunciado em reunião 

do Plenário de 26 de maio.

 Verificação do cumprimento da lei formulário

O título da presente iniciativa legislativa que «Estabelece o complemento vitalício 

de pensão e a pensão mínima de dignidade aos antigos combatentes» traduz 

sinteticamente o seu objeto, mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 

7.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, 

de 11 de julho, conhecida como lei formulário.

Em caso de aprovação esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 

3 do artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série 

do Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do 

artigo 3.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, entrando em vigor “com a publicação 

da lei do Orçamento do Estado posterior à sua aprovação”, conforme previsto no 

artigo 4.º do articulado e no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, segundo o qual os 

atos legislativos «entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, 

o início de vigência verificar-se no próprio dia da publicação».

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em análise não nos suscita 

outras questões no âmbito da lei formulário.

ENQUADRAMENTO JURÍDICO NACIONAL (DILP)

Texto XXXX

III. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NA UNIÃO EUROPEIA E INTERNACIONAL 
(DAC/CAE E DILP)

 Âmbito da União Europeia (DAC/CAE)
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Texto XXXX

 Âmbito internacional (DILP)

Países analisados

Texto XXXX

Organizações internacionais

Texto XXXX

IV.ENQUADRAMENTO PARLAMENTAR (DAC)

 Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições)

Texto XXXX

 Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições)

Texto XXXX

V. CONSULTAS E CONTRIBUTOS (DAC/ DAPLEN)

Outras (DAC)

Texto XXXX

 Consultas facultativas (DAC)
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Texto XXXX

VI. AVALIAÇÃO PRÉVIA DE IMPACTO (DAC/ DAPLEN)

 Avaliação sobre impacto de género (DAC)

Texto XXXX

Texto XXXX

 Impacto orçamental (DAC)

Texto XXXX

VII. ENQUADRAMENTO BIBLIOGRÁFICO (BIB)

Texto XXXX


