Região Autónoma da Madeira
Assembleia Legislativa

INFORMAÇÃO

Balanço da Atividade Parlamentar
I Sessão Legislativa da XI Legislatura
(2015 – 2016)

No decurso da I Sessão Legislativa da XI Legislatura, no período decorrido entre 20 de abril e a
presente data, a Assembleia Legislativa destaca o seguinte:
No âmbito da agenda do Presidente deste órgão legislativo, realizaram-se 68 audiências.

Neste período a Conferência dos Representantes dos Partidos reuniu-se 29 vezes.

Relativamente ao trabalho no Plenário, realizaram-se 114 reuniões plenárias, das quais 10
foram debates potestativos solicitados pelos grupos parlamentares, 7 debates mensais com o Governo
Regional e 1 Debate sobre o “Estado da Região”.
Nas reuniões plenárias foram apreciadas 235 iniciativas, das quais 44 propostas de decreto
legislativo regional, 29 projetos de proposta de lei à Assembleia da República, 78 projetos de decreto
legislativo regional e 84 projetos de resolução.
Das iniciativas acima referenciadas, 98 foram discutidas no âmbito do direito ao agendamento
de plenário semanal mínimo de uma iniciativa, atribuído aos partidos nos termos do nº 3 do artigo 67º do
Regimento da ALRAM.
Em Plenário foram ainda apreciados 140 votos: 31 votos de congratulação, 4 votos de
solidariedade, 26 votos de louvor, 8 votos de saudação, 27 votos de protesto e 44 votos de pesar.
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Relativamente aos atos da Assembleia da Legislativa da Madeira publicados em Diário da
República, registam-se:
─ 47 Decretos Legislativos Regionais;
─ 45 Resoluções, entre as quais 23 recomendações ao Governo Regional, 6 Recomendações
ao Governo da República, 10 propostas de Lei à Assembleia da República, 5 designações de cargos
exteriores à Assembleia e 1 pedido de apreciação de inconstitucionalidade e ilegalidade.

Quanto à atividade das Comissões neste período, realizaram-se 311 reuniões:


Comissão de Regimento e Mandatos – 16 reuniões;



1ª Comissão Especializada Permanente – 33 reuniões;



2ª Comissão Especializada Permanente – 57 reuniões;



3ª Comissão Especializada Permanente – 38 reuniões;



4ª Comissão Especializada Permanente – 21 reuniões;



5ª Comissão Especializada Permanente – 43 reuniões;



6ª Comissão Especializada Permanente – 36 reuniões;



7ª Comissão Especializada Permanente – 23 reuniões;



Comissão Eventual para a Revisão do Sistema Político – 26 reuniões;



Comissão Eventual de Inquérito à Marina Lugar de Baixo – 12 reuniões;



Comissão Eventual de Inquérito ao BANIF – 6 reuniões.

No período em causa e no âmbito do trabalho desenvolvido pelas Comissões Especializadas
Permanentes da Assembleia Legislativa da Madeira, destaca-se o seguinte:
─ Emissão de 194 pareceres no âmbito do direito de audição das Regiões Autónomas, dos
quais 56 pareceres emitidos a pedido do Governo da República e 138 pareceres emitidos a pedido da
Assembleia da República, sendo que 6 foram emitidos no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias;
─ Apreciação de 42 propostas de decreto legislativo regional (incluindo auscultação dos
parceiros sociais);
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─ Apreciação de 80 projetos de decreto legislativo regional (incluindo auscultação dos parceiros
sociais);
─ Apreciação de 170 projetos de resolução (incluindo auscultação dos parceiros sociais);
─ Apreciação de 24 projetos de proposta de lei à Assembleia da República (incluindo
auscultação dos parceiros sociais);
─ Apreciação de 103 requerimentos de audição parlamentar, dos quais realizaram-se 37
audições, 12 por escrito.

No âmbito das audições a entidades externas concretizadas pelas comissões eventuais:


Comissão Eventual para a Revisão do Sistema Político – 14 audições



Comissão Eventual de Inquérito à Marina do Lugar de Baixo – 4 audições



Comissão Eventual de Inquérito ao BANIF – 2 audições

De referir, ainda, que no período em apreço, uma delegação da Assembleia Legislativa da
Madeira, liderada pelo Presidente da Assembleia, deslocou-se a Canárias para as VIII Jornadas
Parlamentares Atlânticas (Madeira, Açores, Canárias e República de Cabo Verde), que decorreram
naquele arquipélago no mês de junho de 2016.

Funchal, 29 de julho de 2016

