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ORDEM DO DIA

1. Informações;
2. Distribuição de iniciativas legislativas: nomeação de relator e deliberação sobre
consultas a promover;
3. Discussão e votação do parecer sobre a seguinte iniciativa legislativa:
Projeto de Lei n.º 1158/XIII/4.ª (PS) - "Reforçando a proteção de advogados em
matéria de parentalidade ou doença grave, alterando o Código do Processo Civil e o
Código do Processo Penal";
Relatora: Deputada Emília Cerqueira (PSD)
4. Discussão e votação na especialidade das seguintes iniciativas legislativas:
Proposta de Lei n.º 150/XIII/4.ª (GOV) - "Altera o regime do exercício da atividade de
segurança privada e da autoproteção";
Projeto de Lei n.º 959/XIII/3.ª (PCP) - "Estabelece impedimentos na decisão sobre
processos de institucionalização de crianças e jovens em risco";
Projeto de Lei n.º 349/XIII/2.ª (PCP) - "Aprova o estatuto da condição policial";
5. Nova apreciação na generalidade (com eventual apreciação e votação de propostas
para aprovação de texto de substituição da Comissão) da seguinte iniciativa
legislativa:
Proposta de Lei n.º 46/XIII/2.ª (GOV) - "Altera o exercício da liberdade sindical e os
direitos de negociação coletiva e de participação do pessoal da Polícia de Segurança
Pública com funções policiais";

6. Votação na especialidade por analogia do disposto no artigo 150.º do RAR, nos
termos de deliberação da Conferência de Líderes de 16 de maio de 2018, dos
Projetos de Resolução n.ºs:
- 1976/XIII/4.ª (PSD) - "Recomenda ao Governo a urgente concretização de medidas
para a prevenção e combate à violência doméstica";
- 1998/XIII/4.ª (PAN) - "Recomenda ao Governo o incremento de medidas que
permita a melhoria da capacidade de resposta a situações de violência doméstica";
7. Discussão, nos termos do n.º 1 do artigo 128.º do RAR, dos Projetos de Resolução
n.ºs:
- 1672/XIII/3.ª (BE) - "Recomenda ao Governo que sejam removidos obstáculos
administrativos à efetivação do direito ao reagrupamento familiar de imigrantes e de
requerentes de proteção internacional em Portugal";
- 1875/XIII/4.ª (BE) - "Recomenda ao Governo a adoção de medidas para a garantia
do direito a uma habitação digna para refugiados acolhidos em Portugal";
- 1877/XIII/4.ª (BE) - "Recomenda ao Governo a revisão dos critérios de admissão ao
programa "Português para todos";
8. Fixação da redação final de textos aprovados, nos termos do artigo 156.º do
Regimento da Assembleia da República, designadamente:
- Texto que "Recomenda ao Governo que promova junto dos órgãos de
comunicação social a elaboração de um código de conduta adaptado à Convenção
de Istambul para a adequada cobertura noticiosa de casos de violência doméstica"
[Projeto de Resolução n.º 2033/XIII/4.ª PAN)];
- Texto que "Altera as medidas de segurança obrigatórias em estabelecimentos de
restauração ou de bebidas que disponham de espaços ou salas destinados a dança,
procedendo à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 135/2014, de 8 de setembro"
[Proposta de Lei n.º 151/XIII/4.ª (GOV)];
- Texto que "Reforça os direitos dos menores suspeitos ou arguidos em processo
penal, alterando o Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto -Lei n.º78/87,
de 17 de fevereiro e transpondo a Diretiva (UE) 2016/800, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 11 de maio, relativa a garantias processuais para os menores
suspeitos ou arguidos em processo penal" [Proposta de Lei n. º 169/XIII/4.ª/GOV];

9. Discussão e votação do relatório sobre a Proposta de Decisão do Parlamento
Europeu e do Conselho que altera a Decisão n.º 1313/2013/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho relativa a um Mecanismo de Proteção Civil da União
Europeia - COM (2019) 125;
Relatora: Deputada Susana Amador (PS)
10. Apreciação e votação de relatórios finais de petições, designadamente da Petição n.º
589/XIII/4.ª - Solicitam a alteração da lei eleitoral da assembleia da república,
preconizando a reforma do sistema eleitoral;
Relatora: Deputada Sandra Pereira (PSD)
11. Apreciação e ratificação de pareceres da Subcomissão de Ética;
12. Apreciação e votação das atas n.ºs 32 a 38/XIII/4.ª (correspondentes às reuniões da
Comissão de 6 a 27 de março de 2019);
13. Outros assuntos.

