
COMISSÃO DE TRANSPARÊNCIA E ESTATUTO DOS DEPUTADOS
 

 
 

Ordinária
 

 
 

REUNIÃO DO DIA 30 de junho de 2021
 

 
 

14:00 Horas
 

 
 

ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 
Reunião a efetuar de forma presencial e por videoconferência
 
 
 
1 – Apreciação e votação de Pareceres relativos a pedidos de levantamento de imunidade
parlamentar - Autores dos Pareceres: Deputado Pedro Rodrigues (PSD); Deputada Isabel
Alves Moreira (PS) (Ponto Reservado)
 
 
 
2 – Apreciação e votação do Relatório de Aplicação do Código de Conduta (Ponto
Reservado)
 
 
 
3 – Votação na especialidade do Projeto de Lei n.º 395/XIV/1.ª (PAN) - Determina a
incompatibilidade do mandato de Deputado à Assembleia da República com o exercício de
cargos em órgãos sociais de entidades envolvidas em competições desportivas profissionais
(14.ª alteração à Lei n.º 7/93, de 1 de março – Estatuto dos Deputados), incluindo a 
proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD;
 
 
 
4 – Votação na especialidade do Projeto de Lei 613/XIV/2ª (PSD) - Décima quarta alteração
ao Estatuto dos Deputados, aprovado pela Lei n.º 7/93, de 1 de março, do Projeto de Lei n.º
636/XIV/2ª (PAN) - Determina a possibilidade de substituição temporária dos deputados em
caso de candidatura à eleição de Presidente da República, de deputado à Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores, de deputado à Assembleia Legislativa da
Região Autónoma da Madeira ou de titular de Órgão das Autarquias Locais (14.ª alteração à
Lei n.º 7/93, de 1 de Março) e do Projeto de Lei n.º 638/XIV/2ª (CDS-PP) - Alteração do

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44901
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44901
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44901
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44901
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d545244564556454c305276593356745a57353062334e4a626d6c6a6157463061585a685132397461584e7a595738764d7a426c597a6b7a596a51744d5451324e7930304d544e694c546c69597a55744e32566b4d546b795a475a69596a49314c6e426b5a673d3d&fich=30ec93b4-1467-413b-9bc5-7ed192dfbb25.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45571
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45571
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45623
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45623
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45623
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45623
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45623
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45625


Estatuto dos Deputados em matéria de suspensão do mandato (14.ª alteração ao Estatuto
dos Deputados, aprovado pela Lei n.º 7/93, de 1 de março)
 
 
 
5 – Apreciação e deliberações relativas ao Projeto de Lei n.º 169/XIV/1.ª (PAN) - Determina
a declaração da filiação ou ligação a organizações ou associações “discretas” em sede de
obrigações declarativas (Segunda alteração à Lei n.º 52/2019, de 31 de julho), incluindo a 
proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD
 
 
 
6 – Aprovação das atas n.º 52, de 23 de junho e n.º 53, de 25 de junho
 
 
 
7 – Diversos
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