COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS
Ordinária
REUNIÃO DO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2020
09:30 Horas
ORDEM DO DIA
[presencial e por videoconferência]
09:30 Horas -

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. Nomeação de Deputado relator para a elaboração de pareceres sobre a
constitucionalidade dos Projetos de Lei n.os 481/XIV/1,ª (CH) - Estabelece um
número máximo de Ministros no Governo da República, e 482/XIV/1.ª (CH) Circunscreve o exercício dos cargos de Primeiro-Ministro, Ministros e Secretários de
Estado, apenas a indivíduos portadores de nacionalidade portuguesa originária em
equiparação ao que acontece para a função presidencial, nomeadamente quanto ao
cumprimento dos requisitos de admissibilidade, a solicitação do Presidente da
Assembleia da República [Despachos n.os 52 e 53/I/XIV, respetivamente];
4. Preparação da adoção das diligências legais relativas à Iniciativa Popular de
Referendo n.º 1/XIV - Sobre (des)Penalização da morte a pedido;
5. Apreciação e votação dos pareceres sobre as seguintes iniciativas legislativas:
A)
Proposta de Lei n.º 52/XIV/1.ª (GOV) - Autoriza o Governo a aprovar um regime
especial aplicável à expropriação e à constituição de servidões administrativas;
Relator: Deputado António Filipe (PCP)
B)
Projeto de Lei n.º 30/XIV/1.ª (CDS-PP) - Regulamenta a atividade de representação
profissional de interesses ("LOBBYING");
Projeto de Lei n.º 73/XIV/1.ª (PSD) - Regulamentação do lobbying;

Projeto de Lei n.º 181/XIV/1.ª (PAN) - Regulamenta a atividade de lobbying e procede
à criação de um Registo de Transparência e de um Mecanismo de Pegada
Legislativa (procede à primeira alteração à Lei Orgânica n.º 4/2019, de 13 de
setembro, e à décima quarta alteração à Lei n.º 7/93, de 1 de março);
Projeto de Lei n.º 253/XIV/1.ª (PS) - Aprova regras de transparência aplicáveis a
entidades privadas que realizam representação legítima de interesses junto de
entidades públicas e procede à criação de um registo de transparência da
representação de interesses;
Relator: Deputado Pedro Delgado Alves (PS)
C)
Projeto de Lei n.º 451/XIV/1.ª (CH) - Pela defesa do património material português e
da importância da totalidade dos monumentos públicos em especial todos aqueles
que representem feitos, símbolos ou figuras de reconhecido mérito histórico;
Relator: Deputado Telmo Correia (CDS-PP)
6. Discussão do Projeto de Resolução n.º 265/XIV/1.ª (BE) - Recomenda a criação de
suplementos remuneratórios para a carreira de guarda florestal;
7. Discussão e votação, nos termos dos n.ºs 7 e 8 do artigo 75.º do RAR, do Projeto de
Voto n.º 303/XIV/1.ª (Nisnc) - De solidariedade para com Danièle Obono;
8. Discussão e votação dos seguintes requerimentos:
Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição da Ministra
da Justiça sobre a recente nomeação para o cargo de Procurador Europeu de
Portugal;
Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamento do BE para audição de
Representante do Núcleo de Infância e Juventude da Unidade de Desenvolvimento
Social do Instituto da Segurança Social, I.P.
9. Outros assuntos

11:00 Horas - Audição da Senhora Provedora de Justiça para apresentação do Relatório Anual de
Atividades relativo ao ano de 2019, incluindo o relatório do Mecanismo Nacional de
Prevenção.

