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COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E
GARANTIAS

 
 
 

Ordinária
 

 
 

REUNIÃO DO DIA 27 de julho de 2021
 

 
 

15:00 Horas
 

 
 

ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 

[presencial e por videoconferência]
 

 
 
1.Distribuição de iniciativas legislativas: nomeação de relator e deliberação sobre consultas a promover;
 
2. Fixação da redação final de textos aprovados, nos termos do artigo 156.º do Regimento da Assembleia da
República, que a seguir se indicam:
 

texto que "Introduz mecanismos de controlo da distribuição eletrónica dos processos da

jurisdição administrativa e fiscal, alterando o Código de processo nos Tribunais

Administrativos e o Código de Procedimento e de Processo Tributário" [Projeto de Lei n.º

591/XIV/2.ª (PSD)];

texto que "Introduz mecanismos de controlo da distribuição eletrónica dos processos

judiciais, alterando o Código de processo Civil" [Projeto de Lei n.º 553/XIV/2.ª (PSD)];

texto que "Alarga a proteção das vítimas de violência doméstica, alterando a Lei n.º 112/2009,

de 16 de setembro, o Código Penal e o Código de Processo Penal" [Proposta de Lei n.º

28/XIV/1.ª; Projeto de Lei n.º 361/XIV/1.ª (BE) e Projeto de Lei n.º 853/XIV/2.ª (IL)];

texto que "Transpõe a Diretiva (UE) 2019/1153 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20

de junho de 2019, que estabelece normas destinadas a facilitar a utilização de informações

financeiras e de outro tipo para efeitos de prevenção, deteção, investigação ou repressão de

determinadas infrações penais, e altera o Regime Geral das Instituições de Crédito e

Sociedades Financeiras" [Proposta de Lei n.º 89/XIV/2.ª (GOV)];

texto que "Simplifica procedimentos de emissão, entrega e utilização do cartão de cidadão e

concretiza o direito ao cartão de cidadão para pessoas em situação de sem abrigo,

alterando a Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro e o Decreto-Lei n.º135/99, de 22 de abril" [
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Proposta de Lei n.º 93/XIV/2.ª (GOV) e Projeto de Lei n.º 854/XIV/2.ª (PAN)];

texto que "Aprova os princípios gerais em matéria de dados abertos e transpõe para a ordem

jurídica interna a Diretiva (UE) 2019/1024 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de

junho de 2019, relativa aos dados abertos e à reutilização de informação do setor público,

alterando a Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto" [Proposta de Lei n.º 88/XIV/2.ª (GOV)]; 

texto que "Transpõe a Diretiva (EU) 2019/713 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de

abril de 2019, relativa ao combate à fraude e à contrafação de meios de pagamento que não

em numerário, alterando o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei n.º 109/2009, de

15 de setembro, que aprova a Lei do Cibercrime, e outros atos legislativos" [Proposta de Lei

n.º 98/XIV/2.ª (GOV)];

texto final  que procede à “Alteração à Lei-Quadro das Fundações” – [Proposta de Lei n.º

97/XIV/2.ª (GOV)]
 
3. 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)
 
4. 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;
 
5. Discussão e votação do Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição do
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa sobre os festejos do Sporting como campeão nacional e as
subsequentes polémicas;
 
6. Apreciação do Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição potestativa, nos
termos do n.º 3 do artigo 104.º, do Ministro da Administração Interna sobre os festejos do Sporting como
campeão nacional e as subsequentes polémicas;
 
7. Outros assuntos.
 
* pontos 3, 4 , 5 e 6  condicionados ao acordo dos membros da Comissão, nos termos do n.º 4 da
DELIBERAÇÃO da AR N.º 3-PL/2021, sobre a prorrogação do período normal de funcionamento da
Assembleia da República
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