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ORDEM DO DIA

1. Distribuição de iniciativas legislativas;
2. Apreciação e votação do parecer solicitado pela Comissão de Orçamento, Finanças e
Administração Pública (COFAP) no âmbito da apreciação da Proposta de Lei n.º
326/XII/4.ª (GOV) - «Aprova o novo regime jurídico do Acesso e Exercício da
Atividade Seguradora e Resseguradora, bem como os regimes processuais
aplicáveis aos crimes do sector segurador e dos fundos de pensões e às
contraordenações cujo processamento compete à Autoridade de Supervisão de
Seguros e Fundos de Pensões, transpondo a Diretiva nº 2009/138/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009»);
Relator - Deputado Filipe Neto Brandão (PS)
3. Discussão e votação na especialidade da Proposta de Lei n.º 319/XII/4.ª (GOV) Procede à segunda alteração à Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, que aprova a Lei de
Bases da Proteção Civil;
4. Discussão e votação na especialidade da Proposta de Lei n.º 327/XII/4.ª (GOV) Define as regras do financiamento das Associações Humanitárias de Bombeiros, no
continente, enquanto entidades detentoras de corpos de bombeiros;
5. Ratificação das votações indiciárias alcançadas no Grupo de Trabalho - Implicações
Legislativas da Convenção de Istambul sobre as seguintes iniciativas legislativas:
Projeto de Lei n.º 515/XII/3.ª (CDS-PP) - Procede à 31.ª alteração ao Código Penal,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, criando o crime de
mutilação genital feminina;
Projeto de Lei n.º 517/XII/3.ª (PSD) - Autonomiza a criminalização da mutilação
genital feminina - 31ª alteração ao Código Penal;
Projeto de Lei n.º 647/XII/3.ª (PSD/CDS-PP) - Altera o Código Penal, criminalizando

a perseguição e o casamento forçado;
Projeto de Lei n.º 659/XII/4.ª (PS) - Procede à alteração do Código Penal, criando os
crimes de perseguição e casamento forçado em cumprimento do disposto na
Convenção de Istambul;
Projeto de Lei n.º 661/XII/4.ª (BE) - Cria o tipo legal de assédio sexual no Código
Penal;
Projeto de Lei n.º 663/XII/4.ª (BE) - Cria o tipo legal de perseguição no Código Penal;
Projeto de Lei n.º 664/XII/4.ª (BE) - Altera a previsão legal dos crimes de violação e
coação sexual no Código Penal;
Projeto de Lei n.º 665/XII/4.ª (BE) - Altera a natureza do crime de violação, tornandoo crime público;
6. Fixação de redações finais de textos aprovados;
7. Apreciação e votação de relatórios sobre iniciativas europeias;
8. Apreciação e votação de relatórios finais de petições, designadamente:
Petição n.º 277/XII/2.ª - Apelam ao cumprimento da Lei n.º 92/95, de 12 de setembro,
que Estabelece medidas de protecção dos animais, proibindo todas as violências
injustificadas contra os mesmos;
Relator - Pedro Delgado Alves (PS)
Petição n.º 470/XII/4.ª - Solicita a alteração das Leis Eleitorais, para introdução do
voto eletrónico;
Relator - Pedro Delgado Alves (PS)
Petição n.º 485/XII/4.ª - Solicitam a alteração da Lei n.º 69/2014, de 29 de agosto,
que promove a proteção dos animais;
Relator - Pedro Delgado Alves (PS)
Petição n.º 480/XII/4.ª - Pretende que seja aprovada legislação sobre o Estatuto das
organizações não-governamentais de proteção civil;
Relatora - Deputada Isabel Oneto (PS)
9. Outros assuntos.

