COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS
Ordinária
REUNIÃO DO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2019
10:00 Horas
ORDEM DO DIA

1. Informações;
2. Distribuição de iniciativas legislativas: nomeação de relator e deliberação sobre
consultas a promover;
3. Discussão e votação na especialidade das seguintes iniciativas legislativas:
Projeto de Lei n.º 881/XIII/3.ª (PCP) - Aprova o regime de regularização de cidadãos
estrangeiros indocumentados (6.ª alteração à Lei n.º 23/2007, de 4 de julho);
Projeto de Lei n.º 928/XIII/3.ª (BE) - Atribui um visto de residência temporário aos
cidadãos estrangeiros com um ano de descontos para a Segurança Social;
Projeto de Lei n.º 1035/XIII/4.ª (PAN) - Altera o Regime de entrada, permanência,
saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, instituindo a atribuição da
figura do visto temporário de residência ao cidadão imigrante com um ano de
descontos para a Segurança Social;

4. Nova apreciação na generalidade (com eventual apreciação e votação de propostas
para aprovação de texto de substituição da Comissão) das seguintes iniciativas
legislativas:
A)
Projeto de Lei n.º 720/XIII/3.ª (PS) - Estabelece o regime aplicável à cobrança
extrajudicial de créditos vencidos e às empresas que se dedicam a essa atividade;

B)
Projeto de Lei n.º 436/XIII/2.ª (BE) - Altera o Código Civil, eliminando a discriminação
entre homens e mulheres em matéria de prazo internupcial;

Projeto de Lei n.º 472/XIII/2.ª (PS) - Revê o regime jurídico de impedimentos
impedientes consagrado no Código Civil, revendo os prazos aplicáveis à celebração
de casamentos;
Projeto de Lei n.º 474/XIII/2.ª (PAN) - Assegura a liberdade individual de cada pessoa
para contrair casamento, eliminando o prazo internupcial previsto pelo artigo 1605.º
do CC;
C)
Projeto de Lei n,º 724/XIII/3.ª (PAN) - Altera o Código Penal e de Processo Penal no
que diz respeito ao crime de maus-tratos a animais e artigos conexos;
Projeto de Lei n.º 999/XIII/3.ª (PAN) - Altera o código penal impedindo o
confinamento excessivo de animais de companhia;
5. Fixação de redações finais de textos aprovados, nos termos do artigo 156.º do RAR,
designadamente:
Texto que "Determina que o exercício das funções de árbitro em matéria tributária
exige a renúncia à condição de magistrado judicial jubilado, procedendo à quarta
alteração ao Decreto-Lei n.º 10/2011, de 20 de janeiro, que aprova o regime jurídico
da arbitragem em matéria tributária" [Projeto de Lei n.º 940/XIII/3.ª (BE)];
6. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD
para audição, com carácter urgente, da Senhora Secretária de Estado para a
Cidadania e Igualdade, enquanto responsável pela coordenação das políticas
públicas de prevenção e combate à violência doméstica;
7. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD
para audição da Ministra da Justiça, para esclarecimentos sobre o episódio do
passado sábado, no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira;
8. Admissão e distribuição de petições, designadamente:
Petição n.º 589/XIII/4.ª - Solicitam alteração legislativa da lei eleitoral da Assembleia
da República;
9. Apreciação e ratificação de pareceres da Subcomissão de Ética;
10. Apreciação e votação das atas n.ºs 17/XIII/4.ª a 25/XIII/4.ª (correspondendo às
reuniões de 3 a 30 de janeiro de 2019);
11. Outros assuntos.

