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COMISSÃO DE SAÚDE
 

 
 

Ordinária
 

 
 

REUNIÃO DO DIA 27 de abril de 2022
 

 
 

10:00 Horas
 

 
 

ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 

 
 

Formato presencial
 

 
 

Apreciação e votação das atas n.º 1, de 13 de abril e n.º 2, de 20 de abril; 
 
Discussão e votação do parecer sobre a Proposta de Lei n.º 4/XV/1.ª (GOV) -
«Aprova o Orçamento do Estado para 2022» - Autora do Parecer: Deputada
Joana Lima (PS); 
  
Distribuição de iniciativa legislativa para efeitos de elaboração de parecer: 
Projeto de Lei n.º 26/XV/1.ª (PAN) - «Assegura o direito de acompanhamento aos
jovens internados em estabelecimento de saúde no momento em que perfazem
dezoito anos de idade, alterando a Lei n.º 15/2014, de 21 de março» - Autor do
Parecer: PSD; 
 
Votação do Plano de Atividades para a 1.ª sessão legislativa; 
  
Votação do Regulamento da Comissão; 
  
Deliberação sobre a admissão e eventual designação de relator para as
seguintes petições: 
  
- Petição n.º 338/XIV/3.ª  «Histeroscopia com Anestesia Geral», 63 assinaturas
(Deputado Relator: PS); 
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- Petição n.º 346/XIV/3.ª  «Criação do Dia Nacional da Luta contra as
Queimaduras», 1.170 assinaturas (Deputado Relator: PS); 
 
Designação de relator para a Petição n.º 315/XIV/3.ª  «Contra o uso de máscaras
no recreio», 2.237 assinaturas - Petição já admitida na XIV Legislatura (Deputado
Relator: PSD); 
  
Discussão e votação do Projeto de Voto n.º 18/XV/1.ª(CH) - «De Louvor no
âmbito do Dia Mundial da Saúde, a todos os profissionais de saúde em
Portugal»; 
 
Designação de relator para o «Relatório anual do Governo sobre a participação
de Portugal na União Europeia – 2021» - a remeter à CAE até 9 de junho -
(Deputado Relator: PS); 
 

Discussão e votação do Requerimento do BE, solicitando a audição urgente do
Grupo de Trabalho para avaliação do alargamento dos programas de acesso à
procriação medicamente assistida e promoção de doações ao Banco Público de
Gâmetas e do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde; 
  
Outros assuntos.
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https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13716
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13716
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13685
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13685
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116940&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116940&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116940&ACT_TP=VOT
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c324d314d7a5535597a686c4c574d354e3245744e4446694d4331684e5463304c5468685a6a686a4d5455794e44646b4e4335775a47593d&fich=c5359c8e-c97a-41b0-a574-8af8c15247d4.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c324d314d7a5535597a686c4c574d354e3245744e4446694d4331684e5463304c5468685a6a686a4d5455794e44646b4e4335775a47593d&fich=c5359c8e-c97a-41b0-a574-8af8c15247d4.pdf&Inline=true
http://arnet/sites/XVLeg/COM/9CS/ArquivoComissao/Requerimentos/BE/08%20BE%20-%20GT%20PMA%20e%20Secret%C3%A1rio%20de%20Estado%20-%20PMA.pdf

