
1. Discussão e votação na especialidade das seguintes iniciativas legislativas:

A) 
Proposta de Lei n.º 308/XII/4.ª (GOV) - "Transforma a Câmara dos Solicitadores
em Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, e aprova o respetivo
Estatuto, em conformidade com a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece o 
regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas 
profissionais";

Proposta de Lei n.º 309/XII/4.ª (GOV) - "Aprova o novo Estatuto da Ordem dos
Advogados, em conformidade com a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece 
o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas 
profissionais ";

Proposta de Lei n.º 310/XII/4.ª (GOV) - "Altera o Estatuto da Ordem dos Notários,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 27/2004, de 4 de fevereiro, em conformidade com a
Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico de criação,
organização e funcionamento das associações públicas profissionais, e procede à
alteração do Estatuto do Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26/2004, de 4 de
fevereiro";

B)
Projeto de Lei n.º 259/XII/1.ª (PCP) - "Estabelece o regime jurídico e o estatuto 
profissional da atividade de guarda-noturno";

Projeto de Lei n.º 775/XII/4.ª (PSD e CDS-PP) - "Estabelece o regime jurídico da
atividade de guarda-noturno";
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C)
Proposta de Lei n.º 305/XII/4.ª (GOV) - "Procede à 36.ª alteração ao Código Penal, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, transpondo a Diretiva n.º 
2011/93/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, e 
cria o sistema de registo de identificação criminal de condenados pela prática de 
crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual de menor";

Projeto de Lei n.º 772/XII/4.ª (PS) - "Procede à [...] alteração do Código Penal, 
cumprindo o disposto na Convenção do Conselho da Europa para a proteção das 
crianças contra a exploração sexual e os abusos sexuais (Convenção de Lanzarote)";

Projeto de Lei n.º 886/XII/4.ª (PCP) - "Estratégia nacional para a proteção das 
crianças contra a exploração sexual e os abusos sexuais";

Apreciação e votação do projeto de texto de substituição do Projeto de Lei n.º 
899/XII/4.ª (PCP) - "Primeira alteração à Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, que cria o 
cartão de cidadão e rege a sua emissão e utilização";

Nova apreciação do Projeto de Lei n.º 94/XII/1.ª (PCP) - "Regula o direito de 
Associação na Guarda Nacional Republicana";

Nova apreciação do Projeto de Lei n.º 26/XII/1.ª (BE) - "Cria os gabinetes jurídicos e 
reforça mecanismos de acesso ao direito nas zonas internacionais".


