
COMISSÃO DE TRANSPARÊNCIA E ESTATUTO DOS DEPUTADOS
 

 
 

Ordinária
 

 
 

REUNIÃO DO DIA 07 de junho de 2021
 

 
 

14:30 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: João Oliveira e Paulo Rios de Oliveira (Ponto
Reservado)
 
 
 
2 – Apreciação e votação de Parecer sobre renúncia e substituição de mandato de
Deputado
 
 
 
3 – Apresentação e votação do Relatório Final da Petição n.º 224/XIV/2ª - "Mudar o sistema
de registo dos deputados na Assembleia da República: Biometria em vez de "passwords
partilhadas"" - Autora do Relatório - Deputada Márcia Passos (PSD)
 
 
 
4 – 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;
 
 
 
5 – Votação na especialidade do Projeto de Lei 613/XIV/2ª (PSD) - Décima quarta alteração
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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
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)
 
 
 
6 – 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
 
 
 
7 – Aprovação da ata n.º 49, de 25 de maio
 
 
 
8 – Diversos
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