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COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E
GARANTIAS

 
 
 

Ordinária
 

 
 

REUNIÃO DO DIA 05 de abril de 2023
 

 
 

09:30 Horas
 

 
 

ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 

09:30 HORAS
 

1. Distribuição de iniciativas legislativas: nomeação de relatores e deliberação sobre
consultas a promover [e nomeação de relator para o parecer sobre o Relatório Anual de
Segurança Interna 2022];
 
2.Distribuição de iniciativas europeias e nomeação de relatores;
 
3.Discussão e votação dos pareceres sobre as seguintes iniciativas legislativas: 
 
A)
 

Projeto de Lei n.º 646/XV/1.ª (PCP) - Integração do suplemento de recuperação
processual no vencimento dos funcionários judiciais (1.ª Alteração ao Decreto-Lei
n.º 485/99, de 10 de novembro);
Projeto de Lei n.º 668/XV/1.ª (PSD) - Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 485/99,
de 10 de novembro, que estabelece medidas de compensação para a recuperação
dos atrasos processuais, elevando para 14 meses por ano as prestações do
suplemento de recuperação processual dos oficiais de justiça;
Projeto de Lei n.º 672/XV/1.ª (CH) - Assegura o pagamento do suplemento para
compensação do trabalho de recuperação dos atrasos processuais;
Projeto de Lei n.º 679/XV/1.ª (PAN) - Garante, em sede de revisão do Estatuto dos
Funcionários de Justiça, a revisão da carreira, da condição salarial e de um regime
especial de aposentação e consagra medidas de compensação para a
recuperação processual

 
Relator - Deputado Paulo Araújo Correia (PS)

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c7a6779595449354d6d4a6c4c574a694d6a63744e444d7a5a6930344e324e6d4c5745344e6d526b4f57557a4d324e6c5a6935775a47593d&fich=82a292be-bb27-433f-87cf-a86dd9e33cef.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c7a6779595449354d6d4a6c4c574a694d6a63744e444d7a5a6930344e324e6d4c5745344e6d526b4f57557a4d324e6c5a6935775a47593d&fich=82a292be-bb27-433f-87cf-a86dd9e33cef.pdf&Inline=true
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152630
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152670
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152677
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152686
https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=6789


●

●

●

●

●

 
 
B)
 

Projeto de Lei n.º 676/XV/1.ª (L) - Cria a Carta dos Direitos da Cidadania Sénior;
 
Relatora - Clara Marques Mendes (PSD)
 
4. Fixação da redação final, nos termos do disposto nos artigos 156.º e 162.º, n.º 3 do RAR,
do Decreto da Assembleia da República n.º 23/XV - «Regula as condições em que a morte
medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal»;
 
5. Discussão, nos termos dos os 1 e 2 do artigo 128.º do RAR, dos seguintes Projetos de
Resolução:
 

Projeto de Resolução n.º 474/XV/1.ª (L) - Recomenda ao Governo a aprovação
urgente dos planos nacionais de ação e o investimento alargado na prevenção e
combate à violência no namoro;
Projeto de Resolução 505/XV/1.ª (PAN) - Pelo reforço de meios de combate à
violência doméstica;
Projeto de Resolução 550/XV/1.ª (L) Recomenda ao Governo a adoção de
medidas direcionadas a crianças e jovens vítimas de violência doméstica
Projeto de Resolução 551/XV/1.ª (L) Recomenda ao Governo que adote mais
medidas para combate a discursos de ódio online;

 
 
 
6. Discussão e votação de relatórios finais de petições, designadamente: 
 
Petição n.º 75/XV/1.ª - Pela alteração da legislação que regula a prática de Airsoft; 
Relatora - Deputada Anabela Real (PS) 
 
 
 
7. Apreciação e votação dos seguintes requerimentos: 
 
A)  
apresentado pelo GP do PSD, para audição de diversas entidades no âmbito da apreciação
na especialidade do Projeto de Lei n.º 560/XV/1.ª (PSD) - Consagra a possibilidade de
opção pelo voto por correspondência, em alternativa ao voto presencial, aos eleitores
residentes no estrangeiro nas eleições presidenciais e nas eleições europeias, procedendo à
vigésima terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 319-A/76, de 3 de maio, que regulamenta a
eleição do Presidente da República, à sexta alteração à Lei n.º 14/87, de 29 de abril, que
aprova a lei eleitoral para o Parlamento Europeu, e à sétima alteração ao regime jurídico do
recenseamento eleitoral, aprovado pela Lei n.º 13/99, de 22 de março, e assegura a
implementação, nas próximas eleições europeias, de um projeto-piloto não vinculativo de
voto eletrónico não presencial destinado aos eleitores residentes no estrangeiro; 
 
B) 
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https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152683
https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4299
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=33774
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152483
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152539
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152667
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152668
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13809
https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=24350
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152447


apresentado pelo GP do PSD, para audição do Grupo de Trabalho criado pelo Governo para
promover a conceção e a aplicação generalizada de um modelo uniforme de avaliação do
perigo e o aperfeiçoamento do sistema de promoção e proteção de crianças e jovens em
perigo, para conhecimento dos seus contributos quanto ao aperfeiçoamento do atual modelo
de promoção e proteção (com convite à participação da Comissão de Trabalho, Segurança 
Social e Inclusão);
 
8. Anúncio de Projetos de Voto; 
 
 
9. Apreciação e votação das atas n.ºs 63/XV a 69/XV (correspondentes às reuniões de
março de 2023);
 
10. Outros assuntos. 
 
 
 

10:30 HORAS
 

Audição da Ministra da Justiça, ao abrigo do n.º 5 do artigo 104.º do Regimento da
Assembleia da República
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https://www.parlamento.pt/sites/com/XIVLeg/13CAPMADPL
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/area-de-governo/justica/ministro
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf

