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ASSUNTO: Texto final e relatório da discussão e votação na especialidade e 

propostas de alteração à Proposta de Lei n.0 3081XII/4.• (GOV). 

Para os devidos efeitos, junto se envia o texto final, relatório da discussão e 

votação na especialidade e propostas de alteração relativo à Proposta de Lei n.0 308/XII/4.8 

CGOV) - "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. 0 

2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico de criação} organização e 

fUncionamento das associações públicas profissionais"; aprovado na ausência do PEV, na 

reunião 30 de junho de 2015, da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias. 
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RELATÓRIO DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA ESPECIALIDADE 

DA PROPOSTA DE LEI N.0 308/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.0 2/2013, DE 

10 DE JANEIRO, QUE ESTABELECE O REGIME JURÍDICO DE CRIAÇÃO, 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES PÚBLICAS 

PROFISSIONAIS 

1. A proposta de lei em epígrafe, da iniciativa do Governo, baixou à Comissão de 

Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias em 30 de abril de 

20 15, após aprovação na generalidade. 

2. Foram solicitados pareceres escritos às seguintes entidades: Ordem dos 

Advogados, Câmara dos Solicitadores, Conselho Superior da Magistratura, 

CNPD - Comissão Nacional de Proteção de Dados, Conselho Superior do 

Ministério Público, Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais 

e recebidos os seguintes pareceres e contributos: 

Parecer - Conselho Superior da Magistratura 
Contributo - Joana Coelho Grácio Roque Lino 
Parecer - Câmara dos Solicitadores 
Parecer - CNPD - Comissão Nacional de Proteção de Dados 
Contributo - Armando Branco e Manuel Rascão Marques 
Contributo - Associação dos Agentes de Execução (AAE) 
Parecer - Conselho Superior do Ministério Público 
Contributo - Filipa Cordeiro 
Ofício - Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais 

3. Os Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-PP apresentaram em conjunto 

propostas de alteração à Proposta de Lei em 22, 24 e 29 de junho de 2015, o 
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Grupo Parlamentar do PCP em 23 de junho de 2015 e o Grupo Parlamentar do 

PS em 29 de junho de 2015. 

4. Na reunião de 30 de junho de 2015, na qual se encontravam presentes todos os 

Grupos Parlamentares, à exceção do PEV, a Comissão procedeu à discussão e 

votação na especialidade da proposta de lei e das propostas de alteração 

apresentadas, tendo sido rejeitadas as propostas de alteração apresentadas 

pelo Grupo Parlamentar do PS, com votos contra do PSD e do CDS-PP, 

votos a favor do PS e do BE e a abstenção do PCP. Foram igualmente 

rejeitadas as propostas de alteração apresentadas pelo Grupo 

Parlamentar do PCP, com votos contra do PSD e do CDS-PP, votos a favor 

do PCP e do BE e a abstenção do PS. 

5. No debate que antecedeu a votação, intervieram as Senhoras e os Senhores 

Deputados Paulo Rios de Oliveira (PSD), Luís Pita Ameixa (PS), António 

Filipe (PCP) e Cecília Honório (BE). 

6. Da votação da Proposta de Lei e das propostas de alteração apresentadas em 

conjunto pelo Grupo Parlamentar do PSD e do CDS-PP, resultou o seguinte: 

)- Artigos 1.0 e 2.0 
- na redação da proposta de lei - aprovados, com 

votos a favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e do 

BE; 

)- Artigo 3. o 

N.0 1, alíneas a) e b) - na redação das propostas de alteração do PSD e 

CDS-PP - aprovadas, com votos a favor do PSD e do CDS-PP e 

abstenções do PS, do PCP e do BE; e alíneas c) a f) - na redação da 

proposta de lei - aprovadas, com votos a favor do PSD e do CDS-PP e 

abstenções do PS, do PCP e do BE; 

N.05 2 a 10- na redação da proposta de lei - aprovados, com votos a 

favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e do BE; 
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N.0 11 -na redação das propostas de alteração do PSD e CDS-PP -

aprovado, com votos a favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do 

PS, do PCP e do BE; 

N.0 12- na redação das propostas de alteração do PSD e CDS-PP -

aprovado, com votos a favor do PSD, do PS e do CDS-PP e 

abstenções do PCP e do BE; 

N.0 13- na redação das propostas de alteração do PSD e CDS-PP -

aprovado, com votos a favor do PSD e do CDS-PP, votos contra do 

PS e abstenções do PCP e do BE; 

N.05 14 a 24- na redação da proposta de lei- aprovados, com votos a 

favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e do BE; 

> Artigo 4. o - na redação da proposta de lei - aprovado, com votos a 

favor do PSD e do CDP-PP e abstenções do PS, do PCP e do BE; 

> Artigo 5. o - na redação da proposta de lei - aprovado, com votos a 

favor do PSD e do CDP-PP, votos contra do PCP e abstenções do PS e 

doBE; 

> Artigo 6.0 -na redação da proposta de lei - aprovado, com votos a 

favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e do BE; 

> ANEXO (a que se refere o artigo 2. 0 ) 

> Artigo 1.0 -na redação da proposta de lei - aprovado, com votos a 

favor do PSD e do CDP-PP, votos contra do PCP e abstenções do PS e 

doBE; 

Artigos 2.0 e 3.0 
- na redação da proposta de lei - aprovados, com 

votos a favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e do 

BE; 

> Artigo 4. o - na redação das propostas de alteração do PSD e do CDS

pp- aprovado, com votos a favor do PSD e do CDS-PP, votos contra 

do PCP e do BE e a abstenção do PS; 

Artigos 5.0 a 9.0 
- na redação da proposta de lei- aprovados, com 

votos a favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e do 

BE; 
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Artigos 10.0
, 13.0

, 17.0
, 20.0 e 22.0 (substituição de «assembleia(s) 

representativa(s)» por «assembleia(s) de representantes>>)- na redação 

das propostas de alteração do PSD e do CDS-PP- aprovados, com 

votos a favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e do 

BE; 

~ Artigos 11.0 , 12.0 , 14.0 , 15.0
, 16.0 , 18.0 , 19.0

, 21.0 e 23.0
- na redação da 

proposta de lei- aprovados, com votos a favor do PSD e do CDS-PP 

e abstenções do PS, do PCP e do BE; 

~ Artigo 24.0 
- na redação das propostas de alteração do PSD e ~o CDS

pp - aprovado, com votos a favor do PSD, do PS e do CDS-PP e 

abstenções do PCP e do BE; 

}i> Artigos 25.0
, 26.0

, 27.0 e 28.0 
- na redação da proposta de lei -

aprovados, com votos a favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do 

PS, do PCP e do BE; 

)> Artigos 29.0 a 39.0
- na redação da proposta de lei- aprovados, com 

votos a favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e do 

BE; 

Artigos 40.0
, 41.0

, 42.0
, 45.0

, 47.0
, 54.0

, 60.0
, 65.0 e 68.0

- (substituição 

de «assembleia(s) representativa(s)» por «assembleia(s) de 

representantes») - na redação das propostas de alteração do PSD e do 

CDS-PP - aprovados, com votos a favor do PSD e do CDS-PP e 

abstenções do PS, do PCP e do BE; 

}i> Artigos 43.0
, 44.0

, 46.0
, 48.0 a 53.0

, 55.0 a 59.0
, 61.0 a 64.0

, 66.0 e 67.0
-

na redação da proposta de lei - aprovados, com votos a favor do PSD 

e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e do BE; 

)> Artigo 69.0
- na redação das propostas de alteração do PSD e do CDS

pp- aprovado, com votos a favor do PSD e do CDS-PP e abstenções 

do PS, do PCP e do BE; 

~ Artigos 70. o - na redação da proposta de lei - aprovado, com votos a 

favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e do BE; 

4 



• ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, 

DIREITOS, LmERDADES E GARANTIAS 

)o> Artigo 71.0
- na redação das propostas de alteração do PSD e do CDS

pp- aprovado, com votos a favor do PSD, do PS e do CDS-PP e 

abstenções do PCP e do BE; 

Artigos 72.0 
- (substituição de «assembleia(s) representativa(s)>> por 

«assembleia(s) de representantes») - na redação das propostas de 

alteração do PSD e do CDS-PP - aprovado, com votos a favor do 

PSD e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e do BE; 

);> Artigos 73. o a 84. o - na redação da proposta de lei - aprovados, com 

votos a favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e do 

BE; 

);> Artigo 85. o - na redação da proposta de lei - aprovado, com votos a 

favor do PSD e do CDS-PP, votos contra do PCP e abstenções do PS e 

do BE; 

);> Artigos 86.0 a 94.0
- na redação da proposta de lei- aprovados, com 

votos a favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e do 

BE; 

);> Artigo 95. o - na redação da proposta de lei - aprovado, com votos a 

favor do PSD e do CDS-PP, votos contra do PCP e abstenções do PS e 

doBE; 

);> Artigos 96.0a 101.0
- na redação da proposta de lei - aprovados, com 

votos a favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e do 

BE; 

);> Artigo 102.0 
- (substituição de «assembleia(s) representativa(s)» por 

«assembleia(s) de representanteS>i) - na redação das propostas de 

alteração do PSD e do CDS-PP - aprovado, com votos a favor do 

PSD e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e do BE; 

)o> Artigo 103. o 

N.0 1 -na redação das propostas de alteração do PSD e do CDS-PP 

aprovado, com votos a favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do 

PS, do PCP e do BE; 
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);;> N.0 S 2, 3, 4 e 6- na redação da proposta de lei- aprovados, com votos 

a favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e do BE; 

N. o 5 - na redação das propostas de alteração do PSD e do CDS-PP -

aprovado, com votos a favor do PSD, do CDS-PP e do BE e 

abstenções do PS e do PCP; 

)> Artigos 104.0 a 114.0 
- na redação da proposta de lei -aprovados, 

com votos a favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e 

doBE; 

);> Artigo 115.0 
- na redação das propostas de alteração do PSD e do 

CDS-PP - aprovado, com votos a favor do PSD e do CDS-PP e 

abstenções do PS, do PCP e do BE; 

> Artigos 116.0 a 131.0 
- na redação da proposta de lei - aprovados, 

com votos a favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e 

doBE; 

)> Artigo 132. o 

N.05 1, 2 e 3- na redação da proposta de lei - aprovados, com votos a 

favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e do BE; 

N.0 4- na redação da proposta de lei- aprovado, com votos a favor do 

PSD e do CDS-PP, votos contra do PCP e abstenções do PS e do BE; 

);> Artigos 133. o e 134. o - na redação das propostas de alteração do PSD e 

do CDS-PP - aprovados, com votos a favor do PSD e do CDS-PP e 

abstenções do PS, do PCP e do BE; 

Artigo 135.0
- na redação da proposta de lei- aprovado, com votos a 

favor do PSD e do CDS-PP, votos contra do PCP e abstenções do PS e 

doBE; 

);> Artigo 136. o - na redação da proposta de eliminação do PSD e do 

CDS-PP - aprovado, com votos a favor do PSD, do CDS-PP e do 

PCP e abstenções do PS e do BE; 

Artigos 137.0 a 153.0 
- na redação da proposta de lei - aprovados, 

com votos a favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e 

doBE; 
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> Artigo 153.0 -A -na redação das propostas de alteração do PSD e do 

CDS-PP - aprovado, com votos a favor do PSD e do CD5-PP e 

abstenções do PS, do PCP e do BE; 

);> Artigos 154.0 a 164.0 
- na redação da proposta de lei - aprovados, 

com votos a favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e 

doBE; 

);> Artigo 165.0 

N.0 1, alínea a)- na redação da proposta de lei- aprovada, com votos 

a favor do PSD e do CDS-PP, votos contra do BE e abstenções do PS e 

do PCP; alíneas b) e c) -na redação da proposta de lei- aprovadas, 

com votos a favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e 

doBE; 

N.05 2, 3, 4 e 5- na redação da proposta de lei - aprovados, com votos 

a favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e do BE; 

);> Artigos 166.0
, 167.0 e 168.0 

- na redação da proposta de lei -

aprovados, com votos a favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do 

PS, do PCP e do BE; 

);> Artigo 169.0 
- na redação das propostas de alteração do PSD e do 

CDS-PP- aprovado, com votos a favor do PSD, do CDS-PP, do PCP 

e do BE e a abstenção do PS; 

Artigo 170.0 
- na redação da proposta de lei - aprovado, com votos a 

favor do PSD e do CDS-PP, votos contra do PCP e abstenções do PS e 

do BE; 

> Artigo 171.0 a 177.0 ~na redação da proposta de lei - aprovados, com 

votos a favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e do 

BE; 

> Artigo 178. o 

N.05 1 a 4 -na redação da proposta de lei- aprovados, com votos a 

favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e do BE; 
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)> Artigo 189.0 ~na redação da proposta de lei- aprovado, com votos a 

favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e do BE; 

)> Artigo 190. o 

N.0 1, corpo e alíneas a), b), d) e e)- na redação da proposta de lei 

aprovados, com votos a favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do 

PS, do PCP e do BE; 

)> N. o 1, alínea c) - na redação das propostas de alteração do PSD e do 

CDS-PP- aprovada, com votos a favor do PSD e do CDS-PP, votos 

contra do PCP e abstenções do PS e do BE; 

N.05 2 a 13 -na redação da proposta de lei- aprovados, com votos a 

favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e do BE; 

)> Artigos 191.0 a 199.0 
- na redação da proposta de lei - aprovados, 

com votos a favor do PSD e do CDS-PP, votos contra do PCP e 

abstenções do PS e do BE; 

)> Artigo 200. o - na redação da proposta de lei - aprovado, com votos a 

favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e do BE; 

)> Artigo 201.0
- na redação da proposta de lei- aprovado, com votos a 

favor do PSD e do CDS-PP, votos contra do PCP e abstenções do PS e 

doBE; 

)> Artigos 202.0 a 204.0 
- na redação da proposta de lei - aprovados, 

com votos a favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e 

doBE; 

)> Artigo 205. o - na redação da proposta de lei - aprovado, com votos a 

favor do PSD e do CDS-PP, votos contra do PCP e abstenções do PS e 

doBE; 

)> Artigos 206.0 a 209.0 
- na redação da proposta de lei - aprovados, 

com votos a favor do PSD e do CDS-PP e abstenções do PS, do PCP e 

doBE; 

)> Artigo 210.0 e 211.0
- na redação da proposta de lei- aprovados, com 

votos a favor do PSD e do CDS-PP, votos contra do PCP e abstenções 

do PS e do BE; 
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