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COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E
GARANTIAS

 
 
 

Ordinária
 

 
 

REUNIÃO DO DIA 07 de dezembro de 2022
 

 
 

10:00 Horas
 

 
 

ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 

Distribuição de iniciativas legislativas: nomeação de relatores e deliberação sobre
consultas a promover; 
 
Distribuição de iniciativas europeias e nomeação de relatores; 
 
Discussão e votação do parecer sobre a Proposta de Lei n.º 27/XV/1.ª (ALRAA)
Assegura o aumento do subsídio de risco para os Profissionais das Forças e
Serviços de Segurança -Relatora: Deputada Inês de Sousa Real (PAN); 
 
Discussão e votação na especialidade das seguintes iniciativas legislativas: 
 
A) sobre a morte medicamente assistida não punível: Projeto de Lei n.º 5/XV/1.ª
(BE) – Regula as condições em que a morte medicamente assistida não é
punível e altera o Código Penal; Projeto de Lei n.º 74/XV/1.ª (PS) – Regula as
condições em que a morte medicamente assistida não é punível, e altera o
Código Penal; Projeto de Lei n.º 83/XV/1.ª (PAN) – Regula as condições em que
a morte medicamente assistida não é punível e procede à alteração do código
penal e Projeto de Lei n.º 111/XV/1.ª (IL) - Regula as condições em que a morte
medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal, através da votação
da proposta de substituição integral das iniciativas apresentada pelos Grupos
Parlamentares do PS, IL e BE e pela DURP do PAN; 
B) Projeto de Lei n.º 96/XV/1.ª (IL) - Dispensa da Tentativa de Conciliação nos
processos de divórcio sem consentimento do outro cônjuge nos casos de
condenação por crime de violência doméstica (Alteração ao Código Civil e ao
Código do Processo Civil); 
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Discussão e votação do parecer, nos termos do n.º 2 do artigo 264.º do RAR,
sobre o pedido da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira de
processo de urgência na tramitação das seguintes iniciativas legislativas: 
- Proposta de Lei n.º 7/XV/1.ª (ALRAM) - «Pela garantia de um tratamento justo
aos cidadãos estrangeiros em Portugal sem título de viagem válido»; 
 
 
- Proposta de Lei n.º 20/XV/1.ª (ALRAM) - «Regionalização dos Serviços de
Registo e Notariado - Alteração do Decreto-Lei n.º 247/2003, de 8 de outubro e
da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro»; 
Relatora: Deputada Marta Freitas (PS) 
 
Discussão e votação do relatório sobre a COM(2022)539 - Proposta de
REGULAMENTO DO CONSELHO que altera o Regulamento (UE) n.º 389/2012
no que respeita ao intercâmbio das informações mantidas nos registos
eletrónicos sobre os operadores económicos que transportam produtos sujeitos a
impostos especiais de consumo entre Estados-Membros para fins comerciais 
Relator: Deputado PEDRO ANASTÁCIO (PS); 
 
Admissão e distribuição de petições;  
 
Apreciação e votação de relatórios finais de petições, designadamente da Petição
n.º 36/XV - «Petição contra o despejo das casas de função dos bairros dos
estabelecimentos prisionais» - Relatora: Deputada Sara Madruga da Costa
(PSD); 
 
Anúncio de projetos de voto e discussão e votação, nos termos dos n.ºs 7 e 8 do
RAR, do Projeto de voto n.º 177/XV/1.ª (CH) - De condenação ao comportamento
do Presidente da Assembleia da República por não pautar a sua conduta
institucional com a imparcialidade e a isenção exigíveis ao exercício do cargo; 
 

Aprovação das atas n.ºs 36 a 43/XV (respeitantes às reuniões dos meses de
Outubro e Novembro de 2022); 
 
Outros assuntos.
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