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AGENDA DA REUNIÃO PLENÁRIA DE - 2014/dezembro/10 - (quarta-feira)

 

 
Proposta de Lei n.º 255/XII/4.ª (GOV) 

Procede à sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 96/89, de 28 de março, regulando a proteção social dos

tripulantes dos navios registados no Registo Internacional da Madeira 

 
 

 
 

Proposta de Lei n.º 264/XII/4.ª (GOV) 

Transpõe as Diretivas n.ºs 2014/49/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014,

relativa aos sistemas de garantia de depósitos, e a 2014/59/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho,

de 15 de maio de 2014, alterando o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras,

a Lei Orgânica do Banco de Portugal, o Decreto-Lei n.º 345/98, de 9 de novembro, o Código dos

Valores Mobiliários, o Decreto-Lei n.º 199/2006, de 25 de outubro, e a Lei n.º 63-A/2008, de 24 de

novembro 

 
 

15:00 Horas

ORDEM DO DIA

Tempos cada

GOV* e PPD/PSD 3 m

PS 3 m

CDS-PP 3 m

PCP 3 m

BE 3 m

PEV 3 m

*O GOV, como autor da iniciativa, dispõe de mais um minuto.

Tempos cada

GOV* e PPD/PSD 3 m

PS 3 m

CDS-PP 3 m

PCP 3 m

BE 3 m

PEV 3 m

*O GOV, como autor da iniciativa, dispõe de mais um minuto.

Reunião N.º 28 - XII Leg. 4.ª Ses.

Esta agenda substitui a anteriormente distribuída

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38747
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38813
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Projeto de Resolução n.º 1047/XII/3.ª (PS) 

Recomenda ao Governo a promoção de um conjunto de medidas em prol da sustentabilidade do

Sistema Científico e Tecnológico Nacional

 
 

 

 

 
 

Projeto de Resolução n.º 1100/XII/3.ª (PPD/PSD) 

Recomenda ao Governo a concretização de medidas que minimizem os impactos ambientais do ruído

gerado pelo tráfego de veículos sobre o Mosteiro da Batalha

 

 

 
 

Projeto de Resolução n.º 1175/XII/4.ª (PCP)

Medidas para a Dinamização do Sistema Científico e Técnico Nacional

Projeto de Resolução n.º 1179/XII/4.ª (BE)

Medidas de emergência para recuperação de quatro anos de desinvestimento no sistema científico e

tecnológico nacional

 

Tempos cada

GOV e PPD/PSD 3 m

PS* 3 m

CDS-PP 3 m

PCP* 3 m

BE* 3 m

PEV 3 m

*O PS, o PCP e o BE, como autores das iniciativas, dispõem de mais um minuto.

Reunião N.º 28 - XII Leg. 4.ª Ses.

Esta agenda substitui a anteriormente distribuída
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38478
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38833
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38837
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38624
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Petição n.º 331/XII/3.ª 

Da iniciativa da ANEAE - Associação Nacional de Empresas de Apoio Especializado - Pretendem a

suspensão do Protocolo de Colaboração celebrado entre o Instituto de Segurança Social e a Direção

Geral dos Estabelecimentos Escolares

 
 

 

Projeto de Resolução n.º 1177/XII/4.ª (BE)

Medidas urgentes de proteção do Mosteiro da Batalha

 

Tempos cada

GOV e PPD/PSD* 3 m

PS 3 m

CDS-PP 3 m

PCP 3 m

BE* 3 m

PEV 3 m

*O PPD/PSD e o BE, como autores das iniciativas, dispõem de mais um minuto.

Projeto de Resolução n.º 1049/XII/3.ª (PCP)

Assegure a atribuição do subsídio de educação especial e garanta os apoios clínicos a todas as

crianças e jovens com deficiência

Projeto de Resolução n.º 1178/XII/4.ª (BE)

Defesa das crianças e jovens com deficiência

Tempos:

3 minutos a cada Grupo Parlamentar e ao Governo.

Reunião N.º 28 - XII Leg. 4.ª Ses.

Esta agenda substitui a anteriormente distribuída
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38835
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12456
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38480
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38836
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Petição n.º 383/XII/3.ª 

Da iniciativa da Confederação Nacional da Agricultura - Pela anulação das novas imposições fiscais

sobre os pequenos e médios agricultores

 
 
Projeto de Lei n.º 700/XII/4.ª (PCP)

Define medidas fiscais de apoio aos pequenos agricultores e à agricultura familiar portuguesa

Projeto de Resolução n.º 1172/XII/4.ª (PS)

Recomenda ao Governo que envide esforços no sentido da criação de um regime fiscal ajustado aos

pequenos agricultores, e pondere a criação de um regime declarativo simplificado, discriminando

positivamente sistemas de escoamento direto de produtos em mercados de proximidade

Projeto de Resolução n.º 1176/XII/4.ª (PEV)

Pela anulação das disposições fiscais, sobre os pequenos e médios agricultores, que decorrem do

Orçamento do Estado para 2013

Tempos:

3 minutos a cada Grupo Parlamentar e ao Governo.

Reunião N.º 28 - XII Leg. 4.ª Ses.

Esta agenda substitui a anteriormente distribuída
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12508
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38832
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38827
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38834

