COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E
GARANTIAS

Ordinária

REUNIÃO DO DIA 05 de maio de 2021

10:00 Horas

ORDEM DO DIA

(Presencial e por videoconferência]

1. Distribuição de iniciativas legislativas: nomeação de relator e deliberação sobre consultas a promover;
2. Anúncio de projetos de voto que baixaram à Comissão;
3. Apreciação e votação do parecer sobre o relatório do Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis
de ADN relativo ao ano de 2020;
Relator: Deputado Fernando Negrão (PSD);
4. Apreciação e votação dos pareceres sobre as seguintes iniciativas legislativas:
A)
Projeto de Lei n.º 656/XIV/2.ª (PSD) - Consagra a possibilidade de opção pelo voto por correspondência,
em alternativa ao voto presencial, aos eleitores residentes no estrangeiro nas eleições presidenciais e
nas eleições europeias, procedendo à vigésima terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 319-A/76, de 3 de
maio, que regulamenta a eleição do Presidente da República, à sexta alteração à Lei n.º 14/87, de 29 de
abril, que aprova a Lei Eleitoral para o Parlamento Europeu, e à sétima alteração ao regime jurídico do
recenseamento eleitoral, aprovado pela Lei n.º 13/99, de 22 de março;
Relator: Deputado Pedro Delgado Alves (PS)
B)
Projeto de Lei n.º 705/XIV/2.ª (BE) - Reforço da proteção das crianças e jovens em acolhimento (quinta
alteração à Lei de Proteção de Crianças e Jovens em perigo, aprovada em anexo à Lei n.º 147/99, de 1

de setembro);
Projeto de Lei n.º 750/XIV/2.ª (PCP) - Retoma das medidas de acolhimento e programa de
autonomização de crianças e jovens em perigo (quinta alteração à Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, que
aprova a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo);
Projeto de Lei n.º 751/XIV/2.ª (PEV) – Reforça a proteção no acolhimento de crianças e jovens (alteração
à Lei n.º 147/99, de 01 de setembro - Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo);
Relatora: Deputada Isabel Almeida Rodrigues (PS)
C)
Projeto de Lei n.º 749/XIV/2.ª (PEV) - Procede à revogação das Autorizações de Residência para
Atividade de Investimento (vistos gold);
Relatora Deputada Romualda Fernandes (PS)
D)
Projeto de Lei n.º 777/XIV/2.ª (Ninsc Cristina Rodrigues) Reforça a protecção dos direitos fundamentais
das pessoas LGBTI+ através da proibição das “terapias de reorientação sexual”;
Relatora: Deputada Lina Lopes (PSD)
5.
A) Apreciação e votação do requerimento para audição de diversas entidades no âmbito da discussão na
especialidade do Projeto de Lei n.º 706/XIV/2.ª (PS) – Delimita as circunstâncias em que deve ser removido
ou impossibilitado o acesso em ambiente digital a conteúdos protegidos, bem como os procedimentos e meios
para alcançar tal resultado;
B) Discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei n.º 706/XIV/2.ª (PS) – Delimita as circunstâncias
em que deve ser removido ou impossibilitado o acesso em ambiente digital a conteúdos protegidos, bem como
os procedimentos e meios para alcançar tal resultado;
6. Discussão, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 128.º do RAR, do Projeto de Resolução º 1181/XIV/2.ª
(PCP) - Recomenda ao Governo a revisão das carreiras profissionais da Polícia de Segurança Pública;
7. Fixação, nos termos do artigo 156.º do RAR, da redação final do texto que «Altera a Lei Eleitoral do
Presidente da República, clarifica e simplifica procedimentos de apresentação de candidaturas por grupos de
cidadãos eleitores aos órgãos das autarquias locais e introduz mecanismos destinados a assegurar os
procedimentos adequados à gestão das eleições eleitorais para os órgãos das autarquias locais no contexto da
pandemia da COVID-19 [Projetos de Lei n.os 690/XIV/2.ª(CDS-PP), 694/XIV/2.ª(PAN), 710/XIV/2.ª(PS),
715/XIV/2.ª(PSD), 719/XIV/2.ª (BE), 728/XIV/2.ª (IL), 730/XIV/2.ª(PCP), 757/XIV/2.ª(Ninsc CR) e 759/XIV/2.ª
(IL)];
8. Apreciação e votação dos seguintes requerimentos:
A) Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do BE para audição urgente do Presidente do Conselho
Diretivo do Instituto Nacional de Estatística sobre transferência de dados pessoais para os Estados Unidos da
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América ou quaisquer países terceiros no quadro do Censos 2021, na sequência de contrato alegadamente
celebrado com uma empresa norte-americana;
Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição urgente da Ministra de Estado e da
Presidência, da Presidente da Comissão nacional de Proteção de Dados e do Presidente do Conselho Diretivo
do Instituto nacional de Estatística sobre o envio de dados pessoais do Censos 2021 para EUA ou outros
países terceiros sem um nível de proteção adequado, bem como para que seja solicitado ao Governo o envio
a esta Comissão do contrato de prestação de serviços celebrado entre o INE e a Cloudflare;
B) Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição urgente do Presidente Executivo
da Altice e do General Manuel Couto sobre a situação do Sistema Integrado para a Rede de Emergência e
Segurança de Portugal (SIRESP), na sequência das declarações proferidas pelo Ministro da Administração
Interna sobre o futuro do SIRESP, em audição recente nesta Comissão;
9. Apreciação e votação das atas n.os 47 a 56/XIV (correspondentes às reuniões do mês de abril de 2021);
10. Outros assuntos.
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