Reunião N.º 24 - XIII Leg. 3.ª Ses.

AGENDA DA REUNIÃO PLENÁRIA DE - 2017/dezembro/07 - (quinta-feira)

10:00 Horas
ORDEM DO DIA

1-

Projeto de Lei n.º 658/XIII/3.ª (BE)
Estabelece a obrigatoriedade de auditorias aos sistemas com eventuais impactos na qualidade do ar
exterior, em particular à pesquisa de presença de colónias de legionella sp. (terceira alteração ao
Decreto-lei n.º 102/2010, de 23 de setembro)

Projeto de Lei n.º 659/XIII/3.ª (BE)
Reestabelece a obrigatoriedade de auditorias à qualidade do ar interior e à pesquisa de presença de
colónias de legionella sp. (quinta alteração ao Decreto-lei n.º 118/2013, de 20 de agosto)

Projeto de Lei n.º 676/XIII/3.ª (PAN)
Estabelece a reintrodução da obrigatoriedade da fiscalização periódica da qualidade do ar interior e
exterior nos edifícios de serviços que possuam sistemas de climatização

Projeto de Lei n.º 680/XIII/3.ª (PCP)
Estabelece as condições para a criação do Programa de Prevenção Primária e Controlo da Bactéria
Legionella

Projeto de Lei n.º 681/XIII/3.ª (PSD)
Estabelece a obrigatoriedade da apresentação anual de um plano de atuação com vista a fiscalizar e
monitorizar a qualidade do ar interior
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Projeto de Lei n.º 682/XIII/3.ª (PEV)
Altera o Decreto-Lei nº 118/2013, de 20 de agosto, com vista a garantir a verificação regular da
qualidade do ar dos edifícios com sistema de climatização, incluindo a verificação da existência de
colónias de Legionella

Projeto de Resolução n.º 962/XIII/2.ª (PEV)
Isenção de pagamento de taxa moderadora em casos de surto de Legionella

Projeto de Resolução n.º 1160/XIII/3.ª (CDS-PP)
Recomenda ao Governo que proceda a um estudo de avaliação da necessidade da implementação de
um Programa Nacional de Saúde relativo à prevenção primária da Doença dos Legionários; que
promova uma campanha informativa de divulgação dos meios de prevenção primária da Doença dos
Legionários; e que proceda ao reforço de meios humanos e materiais na área da Saúde Pública para a
realização de avaliações, auditorias e inspecções à qualidade do ar interior de edifícios de serviços
públicos e privados dotados de sistemas de climatização, bem como à qualidade do ar exterior nos
perímetros desses edifícios.
Tempos:
5 minutos a cada Grupo Parlamentar e 2 minutos ao PAN

2-

Projeto de Resolução n.º 1117/XIII/3.ª (CDS-PP)
Recomenda ao Governo que introduza na contrataçâo pública mecanismos que assegurem maior
qualidade nas refeições escolares

Projeto de Resolução n.º 1155/XIII/3.ª (BE)
Recomenda ao Governo que respeite a autonomia das escolas possiblitando a gestão pública dos
refeitórios escolares

Projeto de Resolução n.º 1156/XIII/3.ª (PAN)
Recomenda ao Governo que elabore orientações, com carácter vinculativo, sobre o modo de
organização e funcionamento dos bufetes escolares, assegurando uma maior qualidade nas refeições
fornecidas
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Projeto de Resolução n.º 1157/XIII/3.ª (PAN)
Recomenda ao Governo que proceda ao reforço de nutricionistas para a Escola Pública, por forma a
permitir a fiscalização efectiva das ementas, garantindo uma maior qualidade nas refeições escolares

Projeto de Resolução n.º 1158/XIII/3.ª (PAN)
Recomenda ao Governo que determine a não distribuição de leite achocolatado às crianças do ensino
pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, assegurando uma maior qualidade nas refeições escolares

Projeto de Resolução n.º 1162/XIII/3.ª (PCP)
Pela gestão pública das cantinas escolares
Tempos

cada

GOV e PSD

3m

PS

3m

BE*

3m

CDS-PP*

3m

PCP*

3m

PEV

3m

PAN*

1m

O BE, o CDS-PP, o PCP e o PAN, como autores das iniciativas, dispõem de mais um minuto

3-

Projeto de Lei n.º 343/XIII/2.ª (PCP)
Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 233/2008, de 2 de dezembro que regulamenta o exercício do
direito de associação pelos profissionais da Guarda Nacional Republicana (GNR)

Projeto de Lei n.º 547/XIII/2.ª (PCP)
Altera o Estatuto da GNR relativamente ao horário de referência semanal (1.ª alteração ao Decreto-Lei
n.º 30/2017, de 22 de março)
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Projeto de Lei n.º 549/XIII/2.ª (PCP)
Altera o Estatuto da GNR repondo justiça no direito a férias (1.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 30/2017, de
22 de março)

Projeto de Lei n.º 677/XIII/3.ª (PAN)
Altera o Estatuto dos Militares da Guarda Nacional Republicana, no que concerne ao horário de
trabalho.
Tempos

cada

GOV e PSD

3m

PS

3m

BE

3m

CDS-PP

3m

PCP*

3m

PEV

3m

PAN*

1m

O PCP e o PAN, como autor das iniciativas, dispõem de mais um minuto

4-

Projeto de Resolução n.º 909/XIII/2.ª (PEV)
Revisão da Convenção de Albufeira

Projeto de Resolução n.º 1154/XIII/3.ª (BE)
Recomenda a revisão urgente da Convenção de Albufeira
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Projeto de Resolução n.º 1161/XIII/3.ª (PCP)
Recomenda ao Governo que tome as diligências para a revisão da Convenção de Albufeira

Projeto de Resolução n.º 1165/XIII/3.ª (PAN)
Recomenda ao Governo a revisão dos trâmites da Convenção de Albufeira

Tempos

cada

GOV e PSD

3m

PS

3m

BE*

3m

CDS-PP

3m

PCP*

3m

PEV*

3m

PAN*

1m

O BE, o PCP, o PEV e o PAN, como autores das iniciativas, dispõem de mais um minuto

5-

Relatório da "Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à atuação do XXI Governo
Constitucional no que se relaciona com a nomeação e a demissão da Administração do Dr.
António Domingues"
Tempos:
3 minutos ao Presidente da Comissão, ao Relator e a cada Grupo Parlamentar

6-

Projeto de Lei n.º 685/XIII/3.ª (PSD,PS,BE,CDS-PP,PCP,PEV)
Cria a Comissão Técnica Independente para a análise dos incêndios que ocorreram entre 14 e 16 de
outubro de 2017 em Portugal Continental

S/Tempos
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7-

Proposta de Resolução n.º 56/XIII/2.ª (GOV)
Aprova, para adesão, o Segundo Protocolo à Convenção para a Proteção de Bens Culturais em Caso
de Conflito Armado, adotado na Haia, em 26 de março de 1999.

Proposta de Resolução n.º 57/XIII/2.ª (GOV)
Aprova a Convenção do Conselho da Europa sobre uma Abordagem Integrada da Segurança, da
Proteção e dos Serviços por Ocasião dos Jogos de Futebol e Outras Manifestações Desportivas, aberta
a assinatura em Saint-Denis, em 3 de julho de 2016.
S/Tempos
8-

Votações regimentais no final do debate
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