
 

Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados 

 

Links para as iniciativas tramitadas na 14ª Comissão 
 
 

Projeto de Lei n.º 30/XIV/1ª (CDS-PP) - Regulamenta a atividade de representação profissional de interesses 
(“LOBBYING”) - Comissão competente: 1ª Comissão/em conexão: 14ª Comissão - Autor do Parecer da 14ª 
Comissão: José Magalhães (PS) (nomeado em 17-12-2019) 
Requerimento apresentado pelo PS em 28-06-2021 para a redistribuição desta iniciativa: Comissão 
competente: 14ª Comissão/em conexão: 1ª Comissão 
 

 
Projeto de Lei n.º 73/XIV/1ª (PSD) - Regulamentação do lobbying - Comissão competente: 1ª Comissão/em 
conexão: 14ª Comissão - Autor do Parecer da 14ª Comissão: José Magalhães (PS) (nomeado em 17-12-2019) 
 

 
Proposta de Lei n.º 5/XIV/1ª (GOV) - Aprova o Orçamento do Estado para 2020 - Comissão competente: 5ª 
Comissão/ em conexão: todas as Comissões - Autor do Parecer da 14ª Comissão: André Coelho Lima (PSD) 
(nomeado em 17-12-2019) 
 

 
Projeto de Lei n.º 169/XIV/1ª (PAN) - Determina a declaração da filiação ou ligação a organizações ou 
associações “discretas” em sede de obrigações declarativas (Segunda alteração à Lei n.º 52/2019, de 31 de 
julho) - Comissão competente: 14ª Comissão/em conexão: 1ª Comissão - Autora do Parecer da 14ª Comissão: 
Isabel Alves Moreira (PS) (nomeada em 06-01-2021) 
 

 
Projeto de Lei n.º 181/XIV/1ª (PAN) - Regulamenta a atividade de lobbying e procede à criação de um 
Registo de Transparência e de um Mecanismo de Pegada Legislativa (procede à primeira alteração à Lei 
Orgânica n.º 4/2019, de 13 de setembro, e à décima quarta alteração à Lei n.º 7/93, de 1 de março) - 
Comissão competente: 1ª Comissão/em conexão: 14ª Comissão - Autor do Parecer da 14ª Comissão: José 
Magalhães (PS) (nomeado em 30-01-2019) 
Requerimento apresentado pelo PS em 28-06-2021 para a redistribuição desta iniciativa: Comissão 
competente: 14ª Comissão/em conexão: 1ª Comissão 
 

 
Projeto de Lei n.º 186/XIV/1ª (PSD) - 2.ª Alteração ao regime de acesso à informação administrativa e 
ambiental e de reutilização dos documentos administrativos, aprovado pela Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, 
adequando a composição da Comissão de Acesso dos Documentos Administrativos ao novo regime de 
incompatibilidades previsto no Estatuto dos Deputados - Comissão competente: 14ª Comissão/em conexão: 
1ª Comissão - Autora do Parecer da 14ª Comissão: Isabel Oneto (PS) (nomeada em 06-01-2020) 
 

 
Projeto de Lei n.º 253/XIV/1ª (PS) - Aprova regras de transparência aplicáveis a entidades privadas que 
realizam representação legítima de interesses junto de entidades públicas e procede à criação de um registo 
de transparência da representação de interesses - Comissão competente: 1ª Comissão/em conexão: 14ª 
Comissão - Autora do Parecer da 14ª Comissão: Catarina Rocha Ferreira (PSD) (nomeada em 02-04-2020) 
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Requerimento apresentado pelo PS em 28-06-2021 para a redistribuição desta iniciativa: Comissão 
competente: 14ª Comissão/em conexão: 1ª Comissão 
 

 
Projeto de Lei n.º 395/XIV/1ª (PAN) - Determina a incompatibilidade do mandato de Deputado à Assembleia 
da República com o exercício de cargos em órgãos sociais de entidades envolvidas em competições 
desportivas profissionais (14.ª alteração à Lei n.º 7/93, de 1 de março) - Comissão competente: 14ª Comissão 
- Autor do Parecer da 14ª Comissão: José Manuel Pureza (BE) (nomeado em 26-05-2020) 
 

 
Projeto de Lei n.º 411/XIV/1ª (CHEGA) - Altera a Lei n.º 52/2019, de 31 de Julho que “Aprova o regime do 
exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos”, alterando o artigo 10º, 
consagrando respetivamente o período de nojo entre o exercício de cargos governamentais e instituições 
públicas e privadas e a incompatibilidade vitalícia de titulares de cargos políticos e altos cargos públicos 
poderem exercer quaisquer cargos ou funções em empresas com as quais tenham negociado pelo Estado, 
enquanto titulares da pasta da tutela que representavam - Comissão competente: 1ª Comissão/em conexão: 
14ª Comissão - Autor do Parecer da 14ª Comissão: Francisco Pereira Oliveira (PS) (nomeado em 17-06-2020) 
 

 
Projeto de Lei n.º 457/XIV/1ª (PSD) - Quarta alteração ao Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares, 
aprovado pela Lei n.º 5/93, de 1 de março, introduzindo a participação obrigatória de pessoas da sociedade 
civil nas Comissões Parlamentares de Inquérito - Comissão competente: 1ª Comissão/em conexão: 14ª 
Comissão - Não foi nomeado nenhum Autor de Parecer 
 

 
Projeto de Lei n.º 458/XIV/1ª (PSD) - Extingue a Comissão Parlamentar de Transparência e Estatuto dos 
Deputados e cria, em sua substituição, o Conselho de Transparência e Estatuto dos Deputados, procedendo 
à décima quarta alteração ao Estatuto dos Deputados, aprovado pela Lei n.º 7/93, de 1 de março, e à primeira 
alteração à Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, que aprova o Regime do exercício de funções por titulares de 
cargos políticos e altos cargos públicos - Comissão competente: 1ª Comissão/em conexão: 14ª Comissão - 
Não foi nomeado nenhum Autor de Parecer 
 

 
Projeto de Lei n.º 471/XIV/1ª (PS) - Altera o anexo à Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, harmonizando o 
conteúdo da Declaração Única de Rendimentos, Património, Interesses, Incompatibilidades e Impedimentos 
com o respetivo formulário - Comissão competente: 14ª Comissão - Não foi nomeado nenhum Autor de 
Parecer 
 

 
Proposta de Lei n.º 60/XIV/2ª (GOV) - Lei das Grandes Opções para 2021- 2023 Comissão competente: 5ª 
Comissão/ em conexão: todas as Comissões - Autor do Parecer da 14ª Comissão: Pedro Rodrigues (PSD) 
(nomeado em 13-10-2020) 
 

 
Proposta de Lei n.º 61/XIV/2ª (GOV) - Aprova o Orçamento do Estado para 2021 Comissão competente: 5ª 
Comissão/ em conexão: todas as Comissões - Autor do Parecer da 14ª Comissão: Pedro Rodrigues (PSD) 
(nomeado em 13-10-2020) 
 

 
Projeto de Lei n.º 613/XIV/2ª (PSD) - Décima quarta alteração ao Estatuto dos Deputados, aprovado pela 
Lei n.º 7/93, de 1 de março - Comissão competente: 14ª Comissão/em conexão: 1ª Comissão - Autor do 
Parecer da 14ª Comissão: Pedro Delgado Alves (PS) (nomeado em 12-01-2021) 
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Projeto de Lei n.º 636/XIV/2ª (PAN) - Determina a possibilidade de substituição temporária dos deputados 
em caso de candidatura à eleição de Presidente da República, de deputado à Assembleia Legislativa da 
Região Autónoma dos Açores, de deputado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira ou de 
titular de Órgão das Autarquias Locais (14.ª alteração à Lei n.º 7/93, de 1 de Março) - Comissão competente: 
14ª Comissão/em conexão: 1ª Comissão - Autor do Parecer da 14ª Comissão: Pedro Delgado Alves (PS) 
(nomeado em 12-01-2021) 
 

 
Projeto de Lei n.º 638/XIV/2ª (CDS-PP) - Alteração do Estatuto dos Deputados em matéria de suspensão do 
mandato (14.ª alteração ao Estatuto dos Deputados, aprovado pela Lei n.º 7/93, de 1 de março) - Comissão 
competente: 14ª Comissão/em conexão: 1ª Comissão - Autor do Parecer da 14ª Comissão: Pedro Delgado 
Alves (PS) (nomeado em 12-01-2021) 
 

 
Proposta de Lei n.º 86/XIV/2ª (GOV) - Aprova a Lei das Grandes Opções para 2021-2025- Comissão 
competente: 5ª Comissão/ em conexão: todas as Comissões - Autora do Parecer da 14ª Comissão: Márcia 
Passos (PSD) (nomeada em 20-04-2021) 
 

 
Projeto de Lei n.º 798/XIV/2ª (PCP) - Criminalização do enriquecimento injustificado (52.ª alteração ao 
Código Penal aprovado pelo Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de março e 7.ª alteração à Lei n.º 34/87, de 16 de 
julho) - Comissão competente: 1ª Comissão/em conexão: 5ª Comissão e 14ª Comissão 
 

 
Projeto de Lei n.º 805/XIV/2ª (BE) - Cria o crime de enriquecimento injustificado e ocultação de riqueza (2.ª 
alteração ao regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos) - 
Comissão competente: 14ª Comissão/em conexão: 1ª Comissão - Autora do Parecer da 14ª Comissão: Isabel 
Alves Moreira (PS) (nomeada em 04-05-2021) 
 

 
Projeto de Lei n.º 807/XIV/2ª (CHEGA) - Altera o código penal e cria o artigo 335.º-A, definindo o crime de 
enriquecimento ilícito ou injustificado, clarificando os seus pressupostos objetivos e subjetivos de aplicação, 
bem como a moldura penal aplicável, distinguindo ainda consoante o agente seja ou não titular de cargo 
político - Comissão competente: 1ª Comissão/em conexão: 14ª Comissão 
 

 
Projeto de Lei n.º 816/XIV/2ª (PS) - Segunda alteração à Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, procedendo ao 
alargamento das obrigações declarativas e à densificação do crime de ocultação de enriquecimento - 
Comissão competente: 14ª Comissão/em conexão: 1ª Comissão - Autora do Parecer da 14ª Comissão: Isabel 
Alves Moreira (PS) (nomeada em 04-05-2021) 
 

 
Proposta de Lei n.º 90/XIV/2ª (GOV) - Altera o Código Penal, o Código de Processo Penal e leis conexas, 
implementando medidas previstas na Estratégia Nacional Anticorrupção - Comissão competente: 1ª 
Comissão/em conexão: 14ª Comissão - Autora do Parecer da 14ª Comissão: Sofia Matos (PSD) (nomeada em 
11-05-2021) 
 

 
Projeto de Lei n.º 843/XIV/2ª (PAN) - Alarga as obrigações declarativas dos titulares de cargos políticos e 
altos cargos públicos e cria o crime de ocultação intencional de enriquecimento, procedendo à segunda 
alteração à Lei n.º 52/2019, de 31 de julho - Comissão competente: 14ª Comissão - Autora do Parecer da 14ª 
Comissão: Isabel Alves Moreira (PS) (nomeada em 04-05-2021) 
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Projeto de Lei n.º 860/XIV/2ª (PAN) - Procede à segunda alteração à Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, com 
vista a prevenir e combater o enriquecimento injustificado e a ocultação de riqueza - Comissão competente: 
14ª Comissão/em conexão: 1ª Comissão - Autora do Parecer da 14ª Comissão: Isabel Alves Moreira (PS) 
(nomeada em 04-05-2021) 
 

 
Projeto de Lei n.º 867/XIV/2ª (CDS-PP) - Cria o crime de sonegação de proventos e revê as penas aplicáveis 
em sede de crimes de responsabilidade praticados por titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos 
- Comissão competente: 14ª Comissão/em conexão: 1ª Comissão - Autora do Parecer da 14ª Comissão: Isabel 
Alves Moreira (PS) (nomeada em 04-05-2021) 
 

 
Projeto de Lei n.º 869/XIV/2ª (CDS-PP) - Procede à vigésima alteração à Lei n.º 21/85, de 30 de julho, que 
Aprova o Estatuto dos Magistrados Judiciais, criando o crime de sonegação de rendimentos e 
enriquecimento ilícito e alterando as condições de exercício de funções não estatutárias - Comissão 
competente: 1ª Comissão/em conexão: 14ª Comissão 
 

 
Projeto de Lei n.º 870/XIV/2ª (CDS-PP) - Procede à segunda alteração da Lei n.º 68/2019, de 27 de agosto, 
que Aprova o Estatuto do Ministério Público, criando o crime de sonegação de rendimentos e 
enriquecimento ilícito e alterando as condições de exercício de funções não estatutárias - Comissão 
competente: 1ª Comissão/em conexão: 14ª Comissão - Autora do Parecer da 14ª Comissão: Isabel Alves 
Moreira (PS) (nomeada em 04-05-2021) 
 

 
Projeto de Lei n.º 874/XIV/2ª (IL) - Reforça o dever de transparência que impende sobre Titulares de Cargos 
Políticos e de Altos Cargos Públicos (2.ª alteração à Lei n.º 52/2019, de 31 de julho) - Comissão competente: 
14ª Comissão/em conexão: 1ª Comissão - Autora do Parecer da 14ª Comissão: Isabel Alves Moreira (PS) 
(nomeada em 04-05-2021) 
 

 
Projeto de Lei n.º 875/XIV/2ª (PSD) - Aprova medidas de combate à corrupção e à criminalidade económico-
financeira, procedendo à alteração do Código Penal e de legislação conexa - Comissão competente: 1ª 
Comissão/em conexão: 14ª Comissão 
 

 
Projeto de Lei n.º 877/XIV/2ª (PSD) - Segunda alteração à Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, ampliando 
obrigações declarativas e prevendo a comunicação obrigatória ao Ministério Público da falta de indicação 
dos factos que originaram aumentos patrimoniais - Comissão competente: 14ª Comissão/em conexão: 1ª 
Comissão - Autora do Parecer da 14ª Comissão: Isabel Alves Moreira (PS) (nomeada em 04-05-2021) 
 

 
Projeto de Lei n.º 881/XIV/2ª (Cristina Rodrigues (Ninsc)) - Cria o crime de ocultação de riqueza com vista à 
prevenção da corrupção e aumento da integridade pública - Comissão competente: 14ª Comissão/em 
conexão: 1ª Comissão 
 

 
Projeto de Lei n.º 896/XIV/2ª (BE) - Protege o regime de exclusividade no mandato dos deputados e 
deputadas - Comissão competente: 14ª Comissão/em conexão: 1ª Comissão - Autor do Parecer da 14ª 
Comissão: Pedro Delgado Alves (PS) (nomeado em 07-07-2021) 
 

 
Projeto de Lei n.º 929/XIV/2ª (PAN) - Assegura que a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos e a 
Entidade para a Transparência dispõem de uma estrutura orgânica estável e capaz de dar resposta às 
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especificidades e aos desafios que se lhes coloca, procedendo à alteração da Lei Orgânica n.º 2/2005, de 10 
de janeiro, e do Estatuto da Entidade para a Transparência - Comissão competente: 14ª Comissão/em 
conexão: 1ª Comissão - Autor do Parecer da 14ª Comissão: Pedro Cegonho (PS) (nomeado em 28-09-2021) 
 

 
Projeto de Lei n.º 946/XIV/3ª (Cristina Rodrigues (Ninsc)) - Altera a Lei n.º 46/2005 de 29 de agosto e 
estende a limitação de três mandatos consecutivos ao exercício do cargo de Primeiro-Ministro e Presidente 
do Governo Regional da Madeira - Comissão competente: 1ª Comissão/em conexão: 13ª e 14ª Comissão - 
Autor do Parecer da 14ª Comissão: Hugo Patrício Oliveira (PSD) (nomeado em 28-09-2021) 
 

 
Proposta de Lei n.º 116/XIV/3ª (GOV) - Aprova o Orçamento do Estado para 2022 - Comissão competente: 
5ª Comissão/ em conexão: todas as Comissões - Autora do Parecer da 14ª Comissão: Catarina Rocha Ferreira 
(PSD) (nomeada em 12-10-2021) 
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