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I Parte
 

1.  Distribuição  de  iniciativas  legislativas:  nomeação  de  relatores  e  deliberação  sobre
consultas a promover;
 
2. Anúncio de projetos de voto;
 
3. Discussão e votação do parecer sobre a adequação constitucional  e regimental  do 
Projeto de Resolução n.º 168/XV (CH) - De censura ao comportamento do Presidente da
Assembleia da República por não pautar a sua conduta institucional com a imparcialidade e
a isenção exigíveis ao exercício do cargo, para efeitos da sua admissibilidade – relatora:
Deputada Inês de Sousa Real (PAN);
 
4. Discussão e votação dos pareceres sobre as seguintes iniciativas legislativas:
 

- Proposta de Lei n.º 16/XV/1.ª (ALRAA) - Oitava alteração à Lei n.º 19/2003, de 20 de
junho,  Lei  do Financiamento  dos Partidos Políticos  e  das Campanhas Eleitorais,
revogando os benefícios fiscais atribuídos aos partidos políticos - Relator: Deputado
Pedro Delgado Alves (PS);
 
 - Proposta de Lei n.º 29/XV/1.ª (GOV): — Conclui a transposição da Diretiva (UE)
2017/541,  alterando designadamente a Lei  n.º  52/2003,  de 22 de agosto (Lei  de
Combate ao Terrorismo) – Relatora: Deputada Mónica Quintela (PSD);
 
 -  Projeto  de Lei  n.º  209/XV/1.ª  (L)  -  Proibição e  criminalização das “práticas  de
conversão”, que visam a repressão da orientação sexual, da identidade de género ou
da expressão de género – Relatora: Deputada Lina Lopes (PSD);
 
- Projeto de Lei n.º 263/XV/1.ª (CH) - Altera o Código Penal, agravando as penas
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aplicáveis  aos  crimes  de  violação  e  abuso  sexual  de  crianças  e  introduzindo  a
possibilidade de aplicação de sanção acessória de castração química, em caso de
reincidência – Relatora: Deputada Emília Cerqueira (PSD);
 

5. Discussão e votação na especialidade das seguintes iniciativas legislativas:
 

- Projeto de Lei n.º 96/XV/1 (IL) - Dispensa da Tentativa de Conciliação nos processos
de divórcio sem consentimento do outro cônjuge nos casos de condenação por crime
de violência doméstica (Alteração ao Código Civil e ao Código do Processo Civil);
 

6. Discussão e votação do requerimento apresentado pela DURP do PAN, para audição,
com carácter  de urgência,  do Diretor  Nacional  da Polícia  Judiciária,  da Presidente da
Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária e da
Ministra  da  Justiça  para  que  sejam prestados  esclarecimentos  quanto  à  intenção  do
Governo de retirar o Gabinete Nacional Interpol e da Unidade Nacional Europol da alçada da
Polícia Judiciária;
 
7. Distribuição e admissão das Petições n.os 48/XV/1.ª e 49/XV/1.ª;
 
8.  Apreciação  e  votação  do  relatório  final  da  Petição  n.º  30/XV/1.ª  -  Por  uma  maior
conversão dos votos em mandatos; – Relator: Deputado Hugo Carneiro (PSD);
 
9. Outros assuntos;
 

II Parte
 

11h30 - Audição, conjunta com a Comissão de Agricultura e Pescas, do Senhor Ministro da
Administração Interna, a requerimento do GP PS.
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