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AGENDA DA REUNIÃO PLENÁRIA DE - 2015/fevereiro/26 - (quinta-feira)

 

 

 

 

 
 

Projeto de Lei n.º 756/XII/4.ª (PS) 

Suspensão das penhoras e vendas executivas de imóveis por dívidas fiscais

 
 

 

 

 
 

Projeto de Resolução n.º 1258/XII/4.ª (PCP) 

Recomenda medidas de proteção ao setor da pesca da sardinha e aos pescadores e armadores da

pesca do cerco

 

15:00 Horas

ORDEM DO DIA

Projeto de Lei n.º 787/XII/4.ª (BE)

Cria um processo excecional de suspensão das penhoras e vendas coercivas das casas de habitação

por dívidas fiscais

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 e o BE, como autores das iniciativas, dispõem de mais um minuto.

Reunião N.º 55 - XII Leg. 4.ª Ses.

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38956
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39057
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39022
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Projeto de Resolução n.º 1243/XII/4.ª (BE) 

Estabilidade e financiamento da rede de ensino artístico especializado

 
 

Projeto de Resolução n.º 1277/XII/4.ª (BE)

Recomenda medidas de apoio, avaliação e proteção do setor da pesca da sardinha

Projeto de Resolução n.º 1274/XII/4.ª (PS)

Recomenda ao Governo medidas de apoio ao setor da pesca da sardinha

 

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.

Projeto de Resolução n.º 1259/XII/4.ª (PS)

Recomenda ao Governo a regularização do financiamento a atribuir aos estabelecimentos de ensino

artístico especializado, bem como a promoção de medidas que assegurem o ressarcimento dos

encargos acrescidos derivados do atraso na transferência das verbas e que impeçam novos atrasos nos

contratos que vierem a ser efetuados nos anos letivos subsequentes

Projeto de Resolução n.º 1256/XII/4.ª (PCP)

Programa nacional de valorização e alargamento da rede pública do ensino artístico especializado
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39056
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39052
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38990
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39024
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39018
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Petição n.º 420/XII/3.ª 

Da iniciativa da ATM - Associação de Investidores e Analistas Técnicos do Mercado de Capitais -

 Solicitam que a Assembleia da República recomende ao Governo, e demais entidades públicas com

responsabilidades no mercado de capitais, que defenda os pequenos investidores e acionistas do BES,

e proceda à alteração do Decreto-Lei n.º 222/99, de 22 de junho, que cria o Sistema de Indemnização

dos Investidores.

 

Tempos: 

3 minutos a cada Grupo Parlamentar

 
 

 
 

Petição n.º 423/XII/3.ª 

Da iniciativa de Nuno Miguel Gonçalves Ribeiro e outros - Solicitam a anulação da prova de avaliação

de conhecimentos e competências (PACC).

 
 

Projeto de Resolução n.º 1268/XII/4.ª (PEV)

Regularização de pagamentos às escolas de ensino artístico especializado

 

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, o BE e o PEV, como autores das iniciativas, dispõem de mais um minuto.

Projeto de Lei n.º 788/XII/4.ª (BE)

Revogação da prova de avaliação de conhecimentos e competências - PACC
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39044
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12545
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Projeto de Resolução n.º 1275/XII/4.ª (PS)

Recomenda ao Governo a revisão da atual aplicação e dos pressupostos da Prova de Avaliação de

Conhecimentos e Capacidades

Tempos:

3 minutos a cada Grupo Parlamentar e ao Governo
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