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1. Distribuição de iniciativas legislativas: nomeação de relatores e deliberação sobre
consultas a promover;
 
2. Distribuição de iniciativas europeias e nomeação de relatores;
 
3. Discussão e votação dos pareceres sobre as seguintes iniciativas legislativas:
 

Proposta de Lei 27/XV/1 (ALRAA) - Assegura o aumento do subsídio de risco para os
Profissionais das Forças e Serviços de Segurança
 
Relatora: Deputada Inês de Sousa Real (PAN);
 
Projeto de Lei 332/XV/1 (PS) - Estabelece o quadro para a emissão das medidas
administrativas que as escolas devem adotar para efeitos da implementação da Lei n.º
38/2018, de 7 de agosto
 
Relatora: Deputada Lina Lopes (PSD); 
 
Projeto de Lei 350/XV/1 (PCP) - Elimina as desigualdades na atribuição do suplemento
de fixação ao pessoal do Corpo da Guarda Prisional em funções nas regiões
autónomas (4.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 3/2014, de 9 de janeiro)
 
Relatora: Deputada Susana Amador (PS)
 
Projeto de Lei 359/XV/1 (BE) - Reforço da garantia de exercício do direito à
autodeterminação da identidade de género, da expressão de género e do direito à
proteção das características sexuais no âmbito escolar
 
Relatora: Deputada Lina Lopes (PSD);
 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=141822
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151969
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152011
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152029


4. Discussão e votação na especialidade da 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);
 
5. Discussão e  votação na especialidade das iniciativas legislativas sobre morte
medicamente assistida não punível: Projeto de Lei n.º 5/XV/1.ª (BE) – Regula as condições
em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal; Projeto de Lei
n.º 74/XV/1.ª (PS) – Regula as condições em que a morte medicamente assistida não é
punível, e altera o Código Penal; Projeto de Lei n.º 83/XV/1.ª (PAN) – Regula as condições
em que a morte medicamente assistida não é punível e procede à alteração do código penal
e Projeto de Lei n.º 111/XV/1.ª (IL) - Regula as condições em que a morte medicamente
assistida não é punível e altera o Código Penal, através da votação da proposta de
substituição integral das iniciativas apresentada pelos Grupos Parlamentares do PS, IL e BE
e pela DURP do PAN;
 
6. Discussão, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 128.º do RAR, do Projeto de Resolução
245/XV/1.ª(L) - Recomenda ao Governo a recolha de dados específicos e a criminalização
de práticas de esterilização forçada de raparigas e mulheres com deficiência;
 
7. Discussão e votação dos relatórios sobre as seguintes iniciativas europeias:
 

COM(2022) 454 - Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO
CONSELHO relativo aos requisitos horizontais de cibersegurança dos produtos com
elementos digitais e que altera o Regulamento (UE) 2019/1020 
 
Relator: Deputado BRUNO ARAGÃO (PS);
 

8. Discussão e votação dos seguintes requerimentos:
 

A - Apresentado pelo Grupo Parlamentar do CH, para audição da Ministra Adjunta e
dos Assuntos Parlamentares, da Alta-Comissária para as Migrações, do Diretor
Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, um representante da Organização
Internacional para as Migrações e um representante do Município de Lisboa, sobre a
situação de migrantes Timorenses em Lisboa;
 
B - Apresentado pelo Grupo Parlamentar do CH, para audição do Senhor Secretário de
Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, a propósito das recentes notícias vindas a
público;
 
C - Apresentado pelo Grupo Parlamentar do BE, para audição do Senhor Ministro da
Administração Interna quanto às denúncias de atos ilícitos praticados por membros da
PSP e GNR;
 
D - Apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, para audição urgente do Ministro da
Administração Interna, da Inspetora Geral da Administração Interna e do DCIAP sobre
o envolvimento de profissionais da PSP e da GNR em práticas violadoras dos valores
e princípios constitucionais; 
 
E - Apresentado pelo DURP do Livre para audição, com carácter de urgência, do
Senhor Ministro da Administração Interna, da Inspetora Geral da Administração
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https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=141829
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121331
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121467
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121467
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121482
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121545
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151954
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151954
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-454#_blank


Interna, do Diretor Nacional da PJ, do Comandante-Geral da GNR, do Diretor Nacional
da PSP e de representantes dos sindicatos e das associações socioprofissionais da
PSP e da GNR, para que sejam prestados esclarecimentos sobre o envolvimento de
efetivos da PSP e GNR em práticas violadoras do Estado de Direito; 
 
F - Apresentado pela DURP do PAN, para audição urgente do Ministro da
Administração Interna, da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, da
Inspetora-Geral da Administração Interna, do Diretor Nacional da Polícia de Segurança
Pública, do Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, do presidente da
Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) e do presidente da
Associação dos Profissionais da Guarda (APG-GNR) para que sejam prestados os
necessários esclarecimentos acerca da existência de mensagens racistas, xenófobas,
misóginas e de incitamento ao ódio alegadamente por parte de forças e serviços de
segurança;  
 
G - Apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, para audição de diversas entidades
para prestar esclarecimentos sobre a situação vivida no sistema prisional e de
reinserção social;
 

9. Admissão e distribuição de petições;
 
10. Apreciação e votação de relatórios de petições, designadamente:
 

- Petição n.º 14/XV/1.ª - Urgência em legislar no sentido da conversão do crime de
violação em crime público
 
Relatora: Deputada Cláudia Santos (PS);
 
- Petição n.º 51/XIV/1.ª - Segurança Pública, um direito dos cidadãos
 
Relatora: Deputada Sara Madruga da Costa (PSD); 
 

11. Anúncio de projetos de voto e discussão e votação, nos termos dos n.ºs 7 e 8 do RAR,
do Projeto de voto n.º 177/XV/1.ª (CH) - De condenação 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;
 
12. Aprovação das atas n.os 36 a 43/XV (respeitantes às reuniões dos meses de Outubro e
Novembro de 2022);
 
13. Outros assuntos.
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https://apg-gnr.pt/
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13740
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13418
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=137102&ACT_TP=VOT

