COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA,
DESCENTRALIZAÇÃO E PODER LOCAL

Ordinária

REUNIÃO DO DIA 05 de maio de 2021

10:00 Horas

ORDEM DO DIA

[Formato misto (presencial + videoconferência)]
1. Informações;
2. Apreciação e votação das atas n.os 80, 81, 82, 83 e 84, relativas aos dias 8, 13,
21 e 27 de abril;
3. Discussão e votação na especialidade da Proposta de Lei n.º 68/XIV/2.ª (GOV) Define o regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias, dos
Projetos de Lei n.ºs 620/XIV/2.ª (PEV) - Procede à reposição de freguesias e
640/XIV/2.ª (BE) - Estabelece o regime jurídico de criação, modificação e
extinção de freguesias e das propostas de alteração apresentadas;
4. Apreciação, votação das notas de admissibilidade e designação de relatores das
Petições n.os:
226/XIV/2.ª - Não à transferência de competências para os municípios
(municipalização) em Educação. (8073 assinaturas)
Relator: Deputado do GP do PSD
235/XIV/2.ª - Em defesa da Tapada das Necessidades. (10314
assinaturas)
Relator: Deputado do GP do PS
●

●

5. Apreciação e votação do relatório final da Petição 196/XIV/2.ª – Pelo acesso dos
colaboradores das organizações sociais à ADSE
Relatora: Deputada Eurídice Pereira (PS);

6. Apreciação e votação do parecer sobre o Projeto de Lei n.º 743/XIV/2.ª (PSD) Procede à alteração dos limites territoriais da freguesia de Castêlo da Maia, do
concelho da Maia e das freguesias de Alvarelhos e Guidões, Muro e Coronado do
concelho da Trofa.
Autor do parecer: Deputado Pedro Sousa (PS);

7. Apreciação e votação do parecer sobre o Projeto de Lei n.º 755/XIV/2.ª (PEV) Relações de trabalho dentro da Infraestruturas de Portugal, S.A. (4ª. alteração ao
Decreto-Lei n.º 91/2015, de 29 de maio).
Autora do parecer: Deputada Diana Ferreira (PCP);
8. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo GP PSD, na sequência
da audição com o Sr. Secretário de Estado da Descentralização e da
Administração Local, realizada no dia 27 de abril de 2021, no âmbito da
apreciação na especialidade do Projeto de Lei n.º 684/XIV/2.ª (PS), que altera as
regras de enquadramento do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL);
9. Outros assuntos.
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