COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS
Ordinária
REUNIÃO DO DIA 19 DE JUNHO DE 2019
09:30 Horas
ORDEM DO DIA

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 1182/XIII/4.ª (PAN) - "Privilegia o modelo de residência alternada
sempre que tal corresponda ao superior interesse da criança";
Relator: Deputado Fernando 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";
Relarora: Deputada Andreia Neto (PSD)
Projeto de Lei n.º 1215/XIII/4.ª (Ninsc) - Procede à oitava alteração à Lei de
Financiamento dos Partidos Políticos, Lei n.º 19/2003, de 20 de Junho, e à terceira
alteração à Lei dos Partidos Políticos, aprovada pela Lei Orgânica n.º 2/2003, de 22
de Agosto e aprova o Regime Jurídico das Fundações e Associações de Partidos
Políticos;
Relator: Deputado Pedro Delgado Alves (PS)

4. Apresentação do relatório relativo à reunião do Grupo Especializado de Controlo
Parlamentar Conjunto da Europol, que decorreu em Bucareste em fevereiro de 2019
(inclui a proposta de alteração ao regulamento relativamente à representação do
GCPC no Conselho de Administração da Europol);
Relatores: Deputado Fernando Anastácio (PS) e Deputada Vânia Dias da Silva
(CDS-PP)

5. Ratificação das votações
indiciárias alcançadas no Grupo de Trabalho Regulamento Geral da Proteção de Dados, sobre a Proposta de Lei n.º 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";
Proposta de Lei n.º 170/XIII/4.ª (GOV) - "Estabelece as utilizações permitidas de
obras em benefício de pessoas cegas, transpondo a Diretiva (UE) 2017/1564, e
descriminaliza a execução pública não autorizada de fonogramas e videogramas
editados comercialmente";
Proposta de Lei n.º 191/XIII/4.ª (GOV) - "Determina a cessação de vigência de
decretos-leis publicados entre os anos de 1981 e 1985";

7. Fixação da redação final de textos aprovados. designadamente:
Texto que procede à Primeira alteração à Lei n.º 14/2002, de 19 de fevereiro, que
regula o exercício da liberdade sindical e os direitos de negociação coletiva e de
participação do pessoal da Polícia de Segurança Pública com funções policiais
[Proposta de Lei n.º 46/XIII/2.ª (GOV)];
8. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PCP para audição do
Ministro da Administração Interna para prestar esclarecimentos sobre a aquisição do
SIRESP por parte Estado, após 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;
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.

