COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS
Ordinária
REUNIÃO DO DIA 29 DE MAIO 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. Apreciação e votação do parecer sobre as seguintes iniciativas legislativas:
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 1192/XIII/4.ª (BE) - Altera o Código de Processo Civil e o Código de
Processo Penal, alargando as possibilidades de recurso de decisões que atentem
contra valores fundamentais (8.ª alteração ao Código de Processo Civil e 34.ª
alteração ao Código de Processo Penal);
Relatora - Deputada Isabel Alves Moreira (PS)
4. Discussão e votação na especialidade das seguintes iniciativas legislativas:
Proposta de Lei n.º 122/XIII/3.ª (GOV) - Altera o estatuto dos magistrados judiciais
(conclusão);
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 175/XIII/4.ª (GOV) - Autoriza o Governo a aprovar um regime
jurídico do exercício da atividade de segurança privada armada a bordo de navios

que arvorem bandeira portuguesa e que atravessem áreas de alto risco de pirataria;
5. Fixação da redação final de textos aprovados, nos termos do artigo 156.º do
Regimento da Assembleia da República, designadamente:
Texto que "Altera o regime do exercício da atividade de segurança privada e da
autoproteção" [Proposta de Lei n.º 150/XIII/4.ª (GOV)];
Texto que "Recomenda ao Governo que sejam removidos os obstáculos
administrativos à efetivação do direito ao reagrupamento familiar de imigrantes e de
requerentes de proteção internacional em Portugal" [Projeto de Resolução n.º
1672/XIII3.ª (BE)]
Texto que "Recomenda ao Governo a adoção de medidas para a Garantia do direito
a uma habitação digna para refugiados acolhidos em Portugal" [Projeto de Resolução
n.º 1875/XIII/3.ª (BE)]
Texto que "Recomenda ao Governo a urgente concretização de medidas que
permitam a melhoria da capacidade de resposta na prevenção e combate à violência
doméstica" [Projetos de Resolução n.ºs 1976/XIII/4.ª (PSD) e 1998/XIII/4.ª (PAN)];
Texto que "Recomenda ao Governo a revisão dos critérios de admissão ao Programa
"Português para Todos" [Projeto de Resolução n.º 1877/XIII/4.ª (BE)]
6. Apreciação e votação do parecer sobre o Relatório Anual do Conselho de
Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN, relativo ao ano de 2018;
Relator - Deputado Carlos Abreu Amorim (PSD)
7. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP
solicitando a audição do grupo de trabalho criado pelo Despacho n.º 3458/2019 para
apresentar as soluções tecnológicas para as comunicações de emergência em
Portugal, a partir de 1 de julho de 2021;
8. Apreciação e votação de relatórios finais de petições, designadamente:
Petição n.º 593/XIII/3.ª - Solicitam alterações legislativas com vista ao combate à
corrupção;
Relatora: Deputada Sara Madruga da Costa (PSD)
9. Apreciação e ratificação de pareceres da Subcomissão de Ética;
10. Outros assuntos.

