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1. Discussão e votação na especialidade da Proposta de lei n.º 97/XIV/2.ª (GOV) - Altera a
Lei-Quadro das Fundações;
 
2. Apreciação e votação dos pareceres sobre as seguintes iniciativas legislativas:
 
Projeto de Lei n.º 842/XIV/2.ª (CDS-PP) - Altera os critérios de autorização de residência
para exercício de atividade profissional e agrava as penas aplicáveis a condutas criminosas
de auxílio à imigração ilegal, angariação e utilização de mão-de-obra ilegal (Oitava alteração
à Lei n.º 23/2007, de 4 de julho);
 
Relatora: Deputada Romualda Fernandes (PS)
 
Projeto de Lei n.º 852/XIV/2.ª (PAN) - Prevê o crime de assédio sexual, procedendo à
quinquagésima terceira alteração ao Código Penal e à décima oitava alteração ao Código do
Trabalho;
 
Relatora: Deputada Beatriz Gomes Dias (BE)
 
3. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Deputado único representante do
partido CH para audição urgente Ministro da Administração Interna e do Presidente da
Câmara de Reguengos de Monsaraz, a propósito dos recentes acontecimentos envolvendo
um atropelamento e vários feridos naquela cidade alentejana.
 
4. Discussão e votação, nos termos dos n.os 7 e 8 do artigo 75.º do RAR, do Projeto de
Voto n.º 574/XIV/2.ª (Ninsc JKM) - De saudação à comunidade muçulmana em Portugal,
por ocasião do Eid al-Fitr;
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5.Apreciação e votação dos relatórios finais das Petições n.ºs:
 
-  182/XIV/2.ª  – Pela valorização dos salários dos profissionais da PSP
 
   Relatora: Deputada Sara Madruga da Costa (PSD)
 
- 104/XIV/1.ª Por um Areeiro seguro
 
   Relator: Deputado Pedro Delgado Alves (PS);
 
- 237/XIV/2.ª – Solicitam a promoção de uma alteração legislativa em matéria de contagem
dos prazos de prescrição
 
  Relatora: Deputada Isabel Oneto (PS)
 
 
 
6 . Distribuição e admissão de petições, designadamente:
 
 Petição n.o 257/XIV/2.ª - Candidatura à Câmara Municipal de Lagoa nas Autárquicas de
2021;
 
 Petição n.º 261/XIV/2.ª - Segurança das Comunicações - Cartões pré pagos anónimos
relacionados a crimes - Lei n.º 32/2008;
 
7. Apresentação do relatório da participação da Assembleia na República na II Conferência
de Alto Nível sobre Migração e Asilo – Dep. José Manuel Pureza
 
8. Apresentação dos relatórios das seguintes visitas de trabalho:
 
- Delegação da Subcomissão uma delegação da Subcomissão para a Igualdade e Não
Discriminação à Casa de acolhimento especializado da Cruz Vermelha Portuguesa – Penha
de França, realizada a 11 de maio de 2021;
 
- Delegação da Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais ao
Estabelecimento Prisional de Leiria, realizada a 25 de maio de 2021;
 
9. Apreciação e votação das atas os 67 a 74/XIV/2.ª (correspondentes às reuniões do mês
de junho de 2021);
 
10. Outros assuntos.
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