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AGENDA DA REUNIÃO PLENÁRIA DE - 2015/março/05 - (quinta-feira)

 

 

 

 
 

Declarações Políticas 
 

 

 
 

Projeto de Lei n.º 771/XII/4.ª (PS) 

Procede à oitava alteração da Lei n.º 25/2006, de 30 de junho, visando um regime sancionatório mais

equitativo nas situações de incumprimento do pagamento de taxas de portagem em infraestruturas

rodoviárias

 
 

15:00 Horas

ORDEM DO DIA

Projeto de Lei n.º 796/XII/4.ª (PPD/PSD e CDS-PP)

Oitava alteração à Lei n.º 25/2006, de 30 de junho, que aprova o regime sancionatório aplicável às

transgressões ocorridas em matéria de infraestruturas rodoviárias onde seja devido o pagamento de

taxas de portagem

Projeto de Lei n.º 794/XII/4.ª (PCP)

Altera o regime de cobrança de portagens, até à sua eliminação, em defesa dos direitos dos utentes das

autoestradas

Projeto de Lei n.º 799/XII/4.ª (BE)

Estabelece a amnistia pelo incumprimento de pagamento de taxas de portagens

Projeto de Lei n.º 800/XII/4.ª (BE)

Retira competência ao serviço de finanças para instauração e instrução dos processos de

contraordenação por não pagamento de taxas de portagem (oitava alteração da Lei n.º 25/2006, de 30

de junho, que aprova o regime sancionatório aplicável às transgressões ocorridas em matéria de

infraestruturas rodoviárias onde seja devido o pagamento de taxas de portagem)

Reunião N.º 58 - XII Leg. 4.ª Ses.

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39010
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39078
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39080
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39091
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39090
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Projeto de Resolução n.º 1267/XII/4.ª (PCP) 

Pelo apuramento dos beneficiários finais das transações financeiras que lesaram o BES e o Estado

Português

 

 

 
 

Projeto de Lei n.º 802/XII/4.ª (PEV)

Impede as situações de aplicação abusiva de coimas, e de outros custos, aos casos de não pagamento

de portagens

Tempos cada

GOV e PPD/PSD* 3 m

PS* 3 m

CDS-PP* 3 m

PCP* 3 m

BE* 3 m

PEV* 3 m

*PPD/PSD, o PS, o CDS-PP, o PCP, o BE e o PEV, como autores das iniciativas, dispõem 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 PCP, como autor da iniciativa, dispõe de mais um minuto.
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39088
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39041

