
-----Mensagem original-----

Enviada: 19 de julho de 202111:56 

Para: Comissão li! -CACDLG XIV <1CACDLG@ar.parlamento.pt> 

Assunto: Re: Urgente: RE: Proposta de substituição integral da PPL 28 (texto consensualizado GPPS- GPPSD) 

Exmos Senhores, 

Bom dia, 

Indo ao encontro do solicitado pelo Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 
Liberdades e Garantias, vimos, pelo presente, enviar os contributos do Grupo Parlamentar do PAN para o texto 
consensualizado referente à proposta de substituição integral da PPL 28, conforme comunicação abaixo, podendo, 

dessa forma, da nossa parte, manter-se a ordem de trabalhos do dia de hoje. 

Referimos que as alterações efectuadas se prendem com a alteração ao artigo 2.º da Lei n.2 112/2009, que 
estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, e ainda ao artigo 152.º do Código Penal. 

Sabemos que a alteração ao artigo 152.º do CP não reuniu consenso entre o GP PS e GP PSD, motivo pelo qual não 
se encontra no texto consensualizado, no entanto, remetemos a nossa proposta de redação do referido artigo no 
documento que ora anexamos. 

Obrigada, 

Com os melhores cumprimentos, 

Laura Falcão 

Assessora Jurídica GP PAN 



De: Comissão 1! • CACDLG XIV 

Enviado: 16 de julho de 2 02119:48:04 

Para: Inês de Sousa Real 

Assunto: Urgente: RE: Proposta de substituição integral da PPL 28 (texto consensualizado GPPS- GPPSD) 

Exma. Senhora Deputada Inês de Sousa Real, 

Encarrega-nos o Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, liberdades e Garantias de 

solicitar uma sua confirmação, com a máxima brevidade possível, sobre se não é mesmo possível formular as suas 

propostas a tempo da reunião da tarde de segunda-feira, uma vez que há cada vez menos espaço para terminar os 

diplomas ainda em apreciação, a tempo das votações regimentais. 

Os melhores cumprimentos da equipa de apoio à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, liberdades e 

Garantias 

Direção de Apoio Parlamentar I Divisão de Apoio às Comissões Praça da Constituição de 19 76 I Palácio de S. Bento 1 

12 49-0 68 lisboa, Portugal 

Comissao.lA-CACDLGXIV@a r .pa rlamento.pt<mailto :Com issao.1A·CACDLGXIV@ar.pa riamente. pt> 
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De: Laura Falcão 

Enviada: 16 de julho de 2 02116:40 

Para: Comissão 1! - CACDLG XIV <1CACDLG@ar.parlamento.pt> 

Assunto: Re: Proposta de substituição integral da PPL 28 (texto consensualizado GPPS- GPPSD) 

Exmos Senhores, 

Boa tarde, 

Na sequência da comunicação abaixo e uma vez que a discussão e votação deste ponto (ponto 6 da OT) se encontra 

agendada para a próxima segunda-feira (dia 19 de julho), e face à complexidade e importância do tema em apreço e 

também ao facto de apenas agora termos acesso ao documento do GPPS e GPPSD, solicitamos que este ponto seja 

discutido no dia 2 0  de julho, para que possa ser dado cumprimento à pretensão dos restantes grupos 

parlamentares, tal como demonstrado durante a reunião de dia 14 de julho, em darem também os seus contributos. 

Obrigada, 

Com os melhores cumprimentos, 

Laura Falcão 

Assessora Jurídica 
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De: 

Enviado: 

Para: 

Assunto: 

Anexos: 

Comissão 1ª - CACDLG XIV 
19 de julho de 2021 12:02 

FW: Urgente: RE: Proposta de substituição integral da PPL 28 (texto consensualizado 
GPPS- GPPSD) 
PPL 28 + GPPS + GPPSD + GPPAN.docx 

•----Mensagem original---
De: Laura Falcão 
Enviada: 19 de julho de 2021 11:56 
Para: Comissão li! - CACDLG XIV <1CACDLG@ar.parlamento.pt> 
RE: Proposta de substituição integral da PPL 28 (texto consensualizado GPPS· GPPSD) 

Exmos Senhores, 
Bom dia, 

Indo ao encontro do solicitado pelo Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 
Liberdades e Garantias, vimos, pelo presente, enviar os contributos do Grupo Parlamentar do PAN para o texto 
consensualizado referente à proposta de substituição integral da PPL 28, conforme comunicação abaixo, podendo, 
dessa forma, da nossa parte, manter-se a ordem de trabalhos do dia de hoje. 

Referimos que as alterações efectuadas se prendem com a alteração ao artigo 2.º da Lei n.9 112/2009, que 
estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, e ainda ao artigo 152.º do Código Penal. 

Sabemos que a alteração ao artigo 152. • do CP não reuniu consenso entre o GP PS e GP PSD, motivo pelo qual não 
se encontra no texto consensualizado, no entanto, remetemos a nossa proposta de redação do referido artigo no 
documento que ora anexamos. 

Obrigada, 

Com os melhores cumprimentos, 

Laura Falcão 

Assessora Jurídica GP PAN 

De: Comissão li! - CACDLG XIV 
Enviado: 16 de julho de 2021 19:48:04 
Para: Inês de Sousa Real 
Cc: Paula Pérez; PAN Deputados; Laura Falcão 
Assunto: Urgente: RE: Proposta de substituição integral da PPL 28 (texto consensualizado GPPS- GPPSD) 

Exma. Senhora Deputada Inês de Sousa Real, 

Encarrega-nos o Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias de 
solicitar uma sua confirmação, com a máxima brevidade possível, sobre se não é mesmo possível formular as suas 



propostas a tempo da reunião da tarde de segunda-feira, uma vez que há cada vez menos espaço para terminar os 
diplomas ainda em apreciação, a tempo das votações regimentais. 

Os melhores cumprimentos da equipa de apoio à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e 
Garantias 

Direção de Apoio Parlamentar I Divisão de Apoio às Comissões Praça da Constituição de 19761 Palácio de S. Bento 1 
1249-068 Lisboa, Portugal 

Comissao.1A-CACDLGXIV@ar.parlamento.pt<mai1to:Comissao.1A-CACDLGXIV@ar.parlamento.pt> 
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De: Laura Falcão 
Enviada: 16 de julho de 2021 16:40 
Para: Comissão li! - CACDLG XIV <1CACDLG@ar.parlamento.pt> 
Assunto: Re: Proposta de substituição integral da PPL 28 (texto consensualizado GPPS- GPPSD) 

Exmos Senhores, 
Boa tarde, 

Na sequência da comunicação abaixo e uma vez que a discussão e votação deste ponto {ponto 6 da OT) se encontra 
agendada para a próxima segunda-feira (dia 19 de julho), e face à complexidade e importância do tema em apreço e 
também ao facto de apenas agora termos acesso ao documento do GPPS e GPPSD, solicitamos que este ponto seja 
discutido no dia 20 de julho, para que possa ser dado cumprimento à pretensão dos restantes grupos 
parlamentares, tal como demonstrado durante a reunião de dia 14 de julho, em darem também os seus contributos. 

Obrigada, 

Com os melhores cumprimentos, 

Laura Falcão 

Assessora Jurídica 
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De: Comissão li! - CACDLG XIV 
Enviado: 16 de julho de 2021 09:45:21 

Assunto: Proposta de substituição integral da PPL 28 (texto consensualizado GPPS- GPPSD) 

Exmo. (a) Senhor (a) Deputado (a) 

Para efeitos do ponto 6 da ordem do dia da reunião de segunda-feira, 19 de julho, às 15h, remetemos em anexo 
proposta de substituição integral da PPL 28, consensualizada entre o GPPS e o GPPSD relativamente às alterações à 
Lei nº 112/2009 e ao Código de Processo Penal, tendo em vista a aprovação pela Comissão de um texto de 
substituição. 

Os proponentes dão nota de que subsiste uma divergência exclusivamente quanto à alteração ao art.º 152º do 
Código Penal, que deverá ser votado em separado. 

Os melhores cumprimentos da equipa de apoio à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e 

Garantias Assembleia da República Direção de Apoio Parlamentar I Divisão de Apoio às Comissões Palácio de S. 

Bento l 1249-068 Lisboa, Portugal 

1CACDLG@ar.parlamento.pt<mai1to:Comissao.1A-CACDLGXIV@ar.parlamento.pt> 
[logo_AR_DAP (002)] 

De: Maria Luís Vaz 
Enviada: 15 de julho de 2021 23:18 
Para: Comissão li! - CACDLG XIV <1CACDLG@ar.parlamento.pt<mailto:1CACDLG@ar.parlamento.pt» 

Assunto: PPL 28 + GPPS + GP PSD texto consensualizado 

Exmo. Senhor Presidente da CACDLG 
Deputado Luís Marques Guedes 

Encarrega-me a Senhora Deputada Cláudia Santos de enviar texto de substituição consensualizado entre o GPPS e o 
GPPSD relativamente às alterações à Lei nº 112/2009 e ao Código de Processo Penal. 

Subsiste, contudo, uma divergência exclusivamente quanto à alteração ao art.º 152º do Código Penal que deverá ser 
votado em separado. 

Com os melhores cumprimentos, 
Maria Luís Vaz 
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Assessora 

Grupo Parlamentar do Partido Socialista 

Assembleia da República 

1249 - 068 Usboa 
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