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Apreciação e votação das atas n.º 268/XIII/4.ª, 269/XIII/4.ª, 270/XIII/4.ª e 271/XIII/4.ª,
relativas às reuniões de 2, 3 e 4 de julho de 2019

Ratificação em Comissão das votações indiciárias realizadas no Grupo de Trabalho
Turismo sobre o Projeto de Lei n.º 956/XIII/3.ª (PEV) - "Promoção e desenvolvimento
do ecoturismo"

Discussão em Comissão dos PJR n.os 133/XIII/1.ª (BE) - "Recomenda ao Governo a
proibição da exploração e extração de gases e óleos de xisto" e 1388/XIII/3.ª (BE) -
"Recomenda ao Governo a cessação de prospeção de hidrocarbonetos na Baixa de
Peniche"

Discussão em Comissão do Projeto de Resolução n.º 936/XII/2.ª (PEV) - Execução
do traçado entre Virela-Fornelo definido no estudo de impacte ambiental do
aproveitamento hidroelétrico Ribeiradio-Ermida

Discussão em Comissão do Projeto de Resolução n.º 1775/XIII/3.ª (PEV) - Pela
proteção e salvaguarda do Mosteiro da Batalha, através da eliminação de portagens
na A19

Petição n.º 635/XIII/4.ª - Solicita a adoção de medidas com vista à aplicação do artigo
85.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que prevê que as taxas municipais de
direitos de passagem e de ocupação do subsolo não sejam refletidas nas faturas dos
consumidores (10 subscritores)
- Apreciação e votação da nota de admissibilidade

Apreciação e votação na especialidade da Proposta de Lei n.º 82/XIII/2.ª (ALRAM) -
"Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 134/2015, de 24 de julho, que regula a
atribuição de um subsídio social de mobilidade aos cidadãos beneficiários, no âmbito
dos serviços aéreos e marítimos entre o Continente e a Região Autónoma da Madeira
e entre esta e a Região Autónoma dos Açores, prosseguindo objetivos de coesão
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social e territorial" e do Projeto de Lei n.º 407/XIII/2.ª (BE) - "Simplifica e previne
eventuais fraudes na atribuição do subsídio social de mobilidade atribuído a
residentes nas Regiões Autónomas"

Apreciação e votação de Relatórios Finais de Petições pendentes na Comissão

Votação de textos finais de Projetos de Resolução pendentes na Comissão

Fixação de redações finais

Outros assuntos


