COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS
Ordinária
REUNIÃO DO DIA 12 DE JUNHO DE 2019
10:00 Horas
ORDEM DO DIA

10:00 Horas 1. Informações;

2. Distribuição de iniciativas legislativas: nomeação de relator e deliberação sobre
consultas a promover;

3. Apreciação e votação de pareceres sobre as seguintes iniciativas:
Projeto de Lei n.º 1191/XIII/4.ª (PAN) - "Obriga todos os agressores sexuais à
frequência de programas de reabilitação";
Relatora: Deputada Sandra Pereira (PSD)

Projeto de Lei n.º 1182/XIII/4.ª (PAN) - "Privilegia o modelo de residência alternada
sempre que tal corresponda ao superior interesse da criança";
Relator: Deputado Rocha Andrade (PS)

Projeto de Lei n.º 1190/XIII/4.ª (PS) - "Altera o Código Civil, estabelecendo o princípio
da residência alternada do filho em caso de divórcio, separação judicial de pessoas e
bens, declaração de nulidade ou anulação do casamento dos progenitores";
Relatora: Deputada Andreia Neto (PSD)

Projeto de Lei n.º 1209/XIII/4.ª (CDS-PP) - "Sobre o estabelecimento da residência
alternada dos menores, em caso de divórcio separação judicial de pessoas e bens,
declaração de nulidade ou anulação do casamento";
Relatora: Deputada Andreia Neto (PSD)

4. Apreciação e votação do parecer sobre o Relatório Anual de Segurança Interna
respeitante ao ano de 2018;
Relator: Deputado António Gameiro (PS)
5. Ratificação das votações indiciárias realizadas no Grupo de Trabalho - Regulamento
Geral da Proteção de Dados sobre as Propostas de Lei n.ºs: 125//XIII/3.ª (GOV) "Aprova as regras relativas ao tratamento de dados pessoais para efeitos de
prevenção, deteção, investigação ou repressão de infrações penais ou de execução
de sanções penais, transpondo a Diretiva (UE) n.º 2016/680" e 126/XIII/3.ª (GOV) "Altera o regime jurídico aplicável ao tratamento de dados referentes ao sistema
judicial";
6. Discussão e votação na especialidade das seguintes iniciativas legislativas:
Proposta de Lei n.º 167/XIII/4.ª (GOV) - "Altera o Estatuto dos Tribunais
Administrativos e Fiscais";
Proposta de Lei n.º 168/XIII/4.ª (GOV) - "Altera regimes processuais no âmbito da
jurisdição administrativa e tributária";
Proposta de Lei n.º 181/XIII/4.ª (GOV) - "Estabelece o regime da resolução dos
conflitos de jurisdição entre os tribunais judiciais e os tribunais administrativos e
fiscais, regulando a composição, a competência, o funcionamento e o processo
perante o Tribunal dos Conflitos";
Proposta de Lei n.º 182/XIII/4.ª (GOV) - "Altera o Código Penal e o Código do
Processo Penal acolhendo as disposições da Convenção do Conselho da Europa
contra o tráfico de órgãos humanos";
Projeto de Lei n.º 1028/XIII/4.ª (CDS-PP) - "Quinta alteração à Lei n.º 62/2013, de 26
de agosto (Lei de Organização do Sistema Judiciário): adita a competência do
Tribunal da Propriedade Intelectual";
Proposta de Lei n.º 147/XIII/4.ª (GOV) - "Aprova o Estatuto do Ministério Público";
7. Fixação da redação final de textos aprovados, designadamente:
Texto que procede à "Sexta alteração à Lei n.º 5/2006, de 23 de fevereiro, que aprova
o regime jurídico das armas e suas munições, transpondo a Diretiva (UE) 2017/853
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2017, primeira alteração à
Lei n.º 19/2004, de 20 de maio, sobre a revisão da lei quadro que define o regime e
forma de criação das polícias municipais, e primeira alteração ao Decreto-Lei n.º
239/2009, de 16 de setembro, que estabelece os direitos e os deveres dos agentes
de polícia municipal"; [Proposta de Lei n.º 154/XIII/4.ª (GOV); Projeto de Lei n.º
837/XIII/3.ª (PCP); Projeto de Lei n.º 859/XIII/3.ª (PEV) e Projeto de Lei n.º 899/XIII/3.ª
(BE)];

8. Admissão e distribuição de petições, designadamente:
Petição n.º 630/XIII/4.ª - "Solicitam a revogação dos artigos 184.º e 328.º do Código
Penal";
Petição n.º 632/XIII/4.ª - "Solicitam a adoção de medidas quanto ao Posto Territorial
da Guarda Nacional Republicana de Almeida";
9. Apreciação e votação de relatórios finais de petições:
Petição n.ª 537/XIII/4.ª - "Solicita revogação do Capítulo VI do Título I do Livro II do
Código Penal, relativo aos crimes contra a honra";
Relator: Deputado Pedro Delgaldo Alves (PS)
Petição n.º 568/XIII/4.ª - "Solicita a adoção de medidas com vista à promoção da
igualdade de género na paternidade e na maternidade";
Relatora: Deputada Catarina Marcelino (PS)
Petição n,º 583/XIII/4.ª - "Solicitam alteração legislativa com vista à inclusão do
Duque de Bragança na Lei do Protocolo do Estado";
Relator: Deputado Telmo Correia (CDS-PP)
10. Apreciação e ratificação de pareceres da Subcomissão de Ética;
11. Outros assuntos.

12:00 Horas Audiência com uma delegação parlamentar romena, designadamente com o
Deputado Constantin Codreanu, Presidente da Comissão para as Comunidades
romenas no estrangeiro do Parlamento da Roménia
Delegação:
Deputado Constantin Codreanu, presidente;
S.E. Senhora Ioana Bivolaru, Embaixadora da Roménia na República Portuguesa;
Deputado Nicolae Daniel-Popescu, vice-presidente;
Deputado Angelica Fador, membro;
Deputado Nicolae Georgescu, membro;
Dra. Irina Tudorache, conselheira parlamentar;
Dr. Mircea Iliescu, ministro-conselheiro, Embaixada da Roménia.

