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AGENDA DA REUNIÃO PLENÁRIA DE - 2015/março/20 - (sexta-feira)

 

 

 
 

Proposta de Lei n.º 290/XII/4.ª (GOV) 

Estabelece as bases do regime jurídico da revelação e do aproveitamento dos recursos geológicos

existentes no território nacional, incluindo os localizados no espaço marítimo nacional

 
 

 

 

 
 

Apreciação Parlamentar n.º 91/XII/3.ª (PS) 

Decreto-Lei n.º 96/2014, de 25 de junho, que estabelece o regime jurídico da concessão da exploração

e da gestão, em regime de serviço público, dos sistemas multimunicipais de tratamento e de recolha

seletiva de resíduos urbanos, atribuída a entidades de capitais exclusiva ou maioritariamente privados

 
 

10:00 Horas

ORDEM DO DIA

Tempos cada

GOV e PPD/PSD 10 m

PS 9 m

CDS-PP 7 m

PCP 6 m

BE 5 m

PEV 3 m

Apreciação Parlamentar n.º 92/XII/3.ª (PS)

Decreto-Lei n.º 98/2014, de 2 de julho, que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 319-A/2001,

de 10 de dezembro, que cria o sistema multimunicipal de triagem, recolha seletiva, valorização e

tratamento de resíduos sólidos urbanos da Cova da Beira, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º

128/2008, de 21 de julho, que constitui a sociedade RESIESTRELA - Valorização e Tratamento de

Resíduos Sólidos, S.A., bem como à alteração dos estatutos desta sociedade
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Apreciação Parlamentar n.º 93/XII/3.ª (PS)

Decreto-Lei n.º 99/2014, de 2 de julho, que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 89/96, de 3

de julho, que cria o sistema multimunicipal de triagem, recolha seletiva, valorização e tratamento de

resíduos sólidos urbanos do Sul do Douro e à alteração dos estatutos da sociedade SULDOURO -

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, S.A.

Apreciação Parlamentar n.º 94/XII/3.ª (PS)

Decreto-Lei n.º 100/2014, de 2 de julho, que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 116/96, de

6 de agosto, que cria o sistema multimunicipal de triagem, recolha seletiva, valorização e tratamento de

resíduos sólidos urbanos da Alta Estremadura e à alteração dos estatutos da sociedade VALORLIS -

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.

Apreciação Parlamentar n.º 95/XII/3.ª (PS)

Decreto-Lei n.º 101/2014, de 2 de julho, que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 114/96, de

5 de agosto, que cria o sistema multimunicipal de triagem, recolha seletiva, valorização e tratamento de

resíduos sólidos urbanos do Vale do Lima e Baixo Cávado e à alteração dos estatutos da sociedade

RESULIMA - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.

Apreciação Parlamentar n.º 96/XII/3.ª (PS)

Decreto-Lei n.º 102/2014, de 2 de julho, que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 166/96, de

5 de setembro, que cria o sistema multimunicipal de triagem, recolha seletiva, valorização e tratamento

de resíduos sólidos urbanos do Litoral Centro e à alteração dos estatutos da sociedade ERSUC -

Resíduos Sólidos do Centro, S.A.

Apreciação Parlamentar n.º 97/XII/3.ª (PS)

Decreto-Lei n.º 103/2014, de 2 de julho, que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 113/96, de

5 de agosto, que cria o sistema multimunicipal de triagem, recolha seletiva, valorização e tratamento de

resíduos sólidos urbanos do Vale do Minho e à alteração dos estatutos da sociedade VALORMINHO -

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.

Apreciação Parlamentar n.º 98/XII/3.ª (PS)

Decreto-Lei n.º 104/2014, de 2 de julho, que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 53/97, de 4

de março, que cria o sistema multimunicipal de valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos da

margem sul do Tejo e à alteração dos estatutos da sociedade AMARSUL - Valorização e Tratamento de

Resíduos Sólidos, S.A.
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Apreciação Parlamentar n.º 99/XII/3.ª (PS)

Decreto-Lei n.º 105/2014, de 2 de julho, que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 11/2001, de

23 de janeiro, que cria o sistema multimunicipal de triagem, recolha, valorização e tratamento de

resíduos sólidos urbanos do Norte Alentejano e à alteração dos estatutos da sociedade VALNOR -

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.

Apreciação Parlamentar n.º 100/XII/3.ª (PS)

Decreto-Lei n.º 106/2014, de 2 de julho, que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 235/2009,

de 15 de setembro, que cria o sistema multimunicipal de triagem, recolha, valorização e tratamento de

resíduos sólidos urbanos do Norte Central e à alteração dos estatutos da sociedade RESINORTE -

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.

Apreciação Parlamentar n.º 101/XII/3.ª (PS)

Decreto-Lei n.º 107/2014, de 2 de julho, que procede à primeira alteração do Decreto-Lei n.º 109/95, de

20 de maio, que cria o sistema multimunicipal de valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos

do Algarve e à alteração dos estatutos da sociedade ALGAR - Valorização e Tratamento de Resíduos

Sólidos, S.A.

Apreciação Parlamentar n.º 102/XII/3.ª (PS)

Decreto-Lei n.º 108/2014, de 2 de julho, que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 68/2010, de

15 de junho, que cria o sistema multimunicipal de triagem, recolha seletiva, valorização e tratamento de

resíduos sólidos urbanos das regiões de Lisboa e do Oeste e à alteração dos estatutos da sociedade

VALORSUL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, S.A.

Apreciação Parlamentar n.º 105/XII/4.ª (PCP)

Decreto-Lei n.º 106/2014, de 2 de julho - "Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 235/2009, de

15 de setembro, que cria o sistema multimunicipal de triagem, recolha, valorização e tratamento de

resíduos sólidos urbanos do Norte Central e à alteração dos estatutos da sociedade RESINORTE -

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.".

Apreciação Parlamentar n.º 106/XII/4.ª (PCP)

Decreto-Lei n.º 101/2014, de 2 de julho - "Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 114/96, de 5

de agosto, que cria o sistema multimunicipal de triagem, recolha seletiva, valorização e tratamento de

resíduos sólidos urbanos do Vale do Lima e Baixo Cávado e à alteração dos estatutos da sociedade

RESULIMA - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.".
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Apreciação Parlamentar n.º 107/XII/4.ª (PCP)

Decreto-Lei n.º 102/2014, de 2 de julho - "Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 166/96, de 5

de setembro, que cria o sistema multimunicipal de triagem, recolha seletiva, valorização e tratamento de

resíduos sólidos urbanos do Litoral Centro e à alteração dos estatutos da sociedade ERSUC - Resíduos

Sólidos do Centro, S.A.".

Apreciação Parlamentar n.º 108/XII/4.ª (PCP)

Decreto-Lei n.º 98/2014, de 2 de julho - "Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 319-A/2001, de

10 de dezembro, que cria o sistema multimunicipal de triagem, recolha seletiva, valorização e

tratamento de resíduos sólidos urbanos da Cova da Beira, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º

128/2008, de 21 de julho, que constitui a sociedade RESIESTRELA - Valorização e Tratamento de

Resíduos Sólidos, S.A., bem como à alteração dos estatutos desta sociedade.".

Apreciação Parlamentar n.º 109/XII/4.ª (PCP)

Decreto-Lei n.º 103/2014, de 2 de julho - "Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 113/96, de 5

de agosto, que cria o sistema multimunicipal de triagem, recolha seletiva, valorização e tratamento de

resíduos sólidos urbanos do Vale do Minho, e à alteração dos estatutos da sociedade VALORMINHO -

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.".

Apreciação Parlamentar n.º 110/XII/4.ª (PCP)

Decreto-Lei n.º 99/2014, de 2 de julho - "Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 89/96, de 3 de

julho, que cria o sistema multimunicipal de triagem, recolha seletiva, valorização e tratamento de

resíduos sólidos urbanos do Sul do Douro e à alteração dos estatutos da sociedade SULDOURO -

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, S.A.".

Apreciação Parlamentar n.º 111/XII/4.ª (PCP)

Decreto-Lei n.º 100/2014, de 2 de julho - "Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 116/96, de 6

de agosto, que cria o sistema multimunicipal de triagem, recolha seletiva, valorização e tratamento de

resíduos sólidos urbanos da Alta Estremadura e à alteração dos estatutos da sociedade VALORLIS -

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.".

Apreciação Parlamentar n.º 112/XII/4.ª (PCP)

Decreto-Lei n.º 107/2014, de 2 de julho "Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 109/95, de 20

de maio, que cria o sistema multimunicipal de valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos do

Algarve e à alteração dos estatutos da sociedade ALGAR - Valorização e Tratamento de Resíduos

Sólidos, S.A.".
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Apreciação Parlamentar n.º 114/XII/4.ª (PCP)

Decreto-Lei n.º 108/2014, de 2 de julho "Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 68/2010, de 15

de junho, que cria o sistema multimunicipal de triagem, recolha seletiva, valorização e tratamento de

resíduos sólidos urbanos das regiões de Lisboa e do Oeste e à alteração dos estatutos da sociedade

VALORSUL- Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, S.A.".

Apreciação Parlamentar n.º 115/XII/4.ª (PCP)

Decreto-Lei n.º 105/2014, de 2 de julho "Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 11/2001, de 23

de janeiro, que cria o sistema multimunicipal de triagem, recolha, valorização e tratamento de resíduos

sólidos urbanos do Norte Alentejano e à alteração dos estatutos da sociedade VALNOR - Valorização e

Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.".

Apreciação Parlamentar n.º 116/XII/4.ª (PCP)

Decreto-Lei n.º 104/2014, de 2 de julho "Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 53/97, de 4 de

março, que cria o sistema multimunicipal de valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos da

margem sul do Tejo e à alteração dos estatutos da sociedade AMARSUL- Valorização e Tratamento de

Resíduos Sólidos, S.A.".

Petição n.º 394/XII/3.ª

Da iniciativa do (STAL - Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional,

Empresas Públicas, Concessionários e Afins): - Em defesa dos Serviços Públicos de Resíduos

 

Tempos cada

GOV e PPD/PSD 10 m

PS 9 m

CDS-PP 7 m

PCP 6 m

BE 5 m

PEV 3 m
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Apreciação Parlamentar n.º 131/XII/4.ª (PS) 

Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, que aprova o regime jurídico de acesso e exercício de

atividades de comércio, serviços e restauração

 
 

 

 

 
 

Proposta de Resolução n.º 105/XII/4.ª (GOV) 

Aprova o Acordo de Associação entre a União Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atómica

e os seus Estados-Membros, por um lado, e a Ucrânia, por outro, assinado em Bruxelas, em 27 de

junho de 2014

 
 

 

 
 

Votações regimentais às 12 horas. 

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, como autor da iniciativa, dispõe de mais um minuto.

Nota: O Governo dispõe igualmente de mais um minuto, nos termos da deliberação da Conferência de

Líderes de 14-07-2010 (Súmula n.º 23).

Proposta de Resolução n.º 107/XII/4.ª (GOV)

Aprova o Acordo de Associação entre a União Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atómica

e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República da Moldávia, por outro, assinado em Bruxelas,

em 27 de junho de 2014

S/Tempos
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