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Ordinária
 

 
 

REUNIÃO DO DIA 23 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 levantamentos de imunidade
parlamentar - Autor dos Pareceres: Deputado João Oliveira (PCP) (Ponto Reservado)
 
 
 
2 – Apreciação e votação de Parecer sobre as seguintes iniciativas Legislativas:
 
**Projeto de Lei n.º 798/XIV/2.ª (PCP) - Criminalização do enriquecimento injustificado (52.ª
alteração ao Código Penal aprovado pelo Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de março e 7.ª
alteração à Lei n.º 34/87, de 16 de julho)
 
*Projeto de Lei, n.º 805/XIV/2.ª (BE) - Cria o crime de enriquecimento injustificado e
ocultação de riqueza (2.ª alteração ao regime do exercício de funções por titulares de cargos
políticos e altos cargos públicos)
 
**Projeto de Lei n.º 807/XIV/2.ª (CH) - Altera o código penal e cria o artigo 335.º-A, definindo
o crime de enriquecimento ilícito ou injustificado, clarificando os seus pressupostos objetivos
e subjetivos de aplicação, bem como a moldura penal aplicável, distinguindo ainda
consoante o agente seja ou não titular de cargo político;
 
*Projeto de Lei n.º 816/XIV/2.ª (PS) - Segunda alteração à Lei n.º 52/2019, de 31 de julho,
procedendo ao alargamento das obrigações declarativas e à densificação do crime de
ocultação de enriquecimento
 
*Projeto de Lei n.º 843/XIV/2.ª (PAN) - Alarga as obrigações declarativas dos titulares de
cargos políticos e altos cargos públicos e cria o crime de ocultação intencional de
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enriquecimento, procedendo à segunda alteração à Lei n.º 52/2019, de 31 de julho
 
*Projeto de Lei n.º 860/XIV/2.ª (PEV) - Procede à segunda alteração à Lei n.º 52/2019, de 31
de julho, com vista a prevenir e combater o enriquecimento injustificado e a ocultação de
riqueza
 
*Projeto de Lei n.º 867/XIV/2.ª (CDS-PP) - Cria o crime de sonegação de proventos e revê
as penas aplicáveis em sede de crimes de responsabilidade praticados por titulares de
cargos políticos e de altos cargos públicos
 
**Projeto de Lei n.º 869/XIV/2.ª (CDS-PP) - Procede à vigésima alteração à Lei n.º 21/85, de
30 de julho, que Aprova o Estatuto dos Magistrados Judiciais, criando o crime de sonegação
de rendimentos e enriquecimento ilícito e alterando as condições de exercício de funções
não estatutárias
 
**Projeto de Lei n.º 870/XIV/2.ª CDS-PP - Procede à segunda alteração da Lei n.º 68/2019,
de 27 de agosto, que Aprova o Estatuto do Ministério Público, criando o crime de sonegação
de rendimentos e enriquecimento ilícito e alterando as condições de exercício de funções
não estatutárias
 
*Projeto de Lei n.º 874/XIV/2.ª (IL) - Reforça o dever de transparência que impende sobre
Titulares de Cargos Políticos e de Altos Cargos Públicos (2.ª alteração à Lei n.º 52/2019, de
31 de julho)
 
**Projeto de Lei n.º 875/XIV/2.ª (PSD) - Aprova medidas de combate à corrupção e à
criminalidade económico-financeira, procedendo à alteração do Código Penal e de
legislação conexa
 
*Projeto de Lei n.º 877/XIV/2.ª (PSD) - Segunda alteração à Lei n.º 52/2019, de 31 de julho,
ampliando obrigações declarativas e prevendo a comunicação obrigatória ao Ministério
Público da falta de indicação dos factos que originaram aumentos patrimoniais
 
 
 
* Iniciativas que baixaram à 14.ª Comissão em conexão com a 1.ª Comissão
 
**Iniciativas que baixaram à 1.ª Comissão em conexão com a 14.ª Comissão
 
 
 
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
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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)
 
 
 
5 – Aprovação da ata n.º 51, de 16 de junho
 
 
 
6 – Diversos
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