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AGENDA DA REUNIÃO PLENÁRIA DE - 2015/abril/02 - (quinta-feira)

 

 

 
 

Projeto de Resolução n.º 1289/XII/4.ª (PPD/PSD) 

Recomenda ao Governo um reforço na promoção dos produtos agrícolas nacionais em campanhas

publicitárias e em mercados de proximidade

 
 

10:00 Horas

ORDEM DO DIA

Projeto de Resolução n.º 1374/XII/4.ª (CDS-PP)

Recomenda ao Governo que crie uma estratégia integrada e eficaz de valorização dos agentes e

produtos locais, com enfoque especial nos mercados de proximidade

Projeto de Resolução n.º 1389/XII/4.ª (PCP)

Estímulo aos mercados de proximidade, circuitos curtos de comercialização e rentabilidade da atividade

produtiva

Projeto de Resolução n.º 1390/XII/4.ª (PS)

Recomenda ao Governo que adote medidas para a dinamização dos produtos de pequena escala e dos

mercados de proximidade

Projeto de Resolução n.º 1391/XII/4.ª (BE)

Recomenda ao Governo medidas de promoção do acesso a produtos da agricultura de produção local

às cantinas públicas

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, o PS, o CDS-PP, PCP e o BE, como autores das iniciativas, dispõem de mais um minuto.
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Projeto de Lei n.º 809/XII/4.ª (PS) 

Consagra o princípio da Transparência Ativa em toda a Administração Pública

 

 

 
 

 

 
 

Projeto de Lei n.º 795/XII/4.ª (PPD/PSD e CDS-PP) 

Integra a sinistralidade rodoviária como um novo objetivo dos conselhos municipais de segurança

procede à primeira alteração à lei n.º 33/98, de 18 de julho, que cria os conselhos municipais de

segurança

 
 

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.

Projeto de Lei n.º 838/XII/4.ª (BE)

Primeira alteração à Lei n.º 33/98, de 18 de julho, integrando a violência doméstica no âmbito dos

objetivos e competências dos Conselhos Municipais de Segurança  

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, o CDS-PP e o BE, como autores das iniciativas, dispõem de mais um minuto.
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Projeto de Lei n.º 834/XII/4.ª (PCP) 

Altera o regime de Renda Apoiada, garantindo um valor de renda mais justo e acessível (Primeira

alteração à Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, que estabelece o novo regime do arrendamento

apoiado para habitação e revoga a Lei n.º 21/2009, de 20 de maio, e os Decretos-Leis n.ºs 608/73, de

14 de novembro, e 166/93, de 7 de maio)

 
 

 

 
 

Projeto de Lei n.º 827/XII/4.ª (BE) 

Garante aos mutuários de crédito beneficiarem das taxas de juro negativas

 

Projeto de Lei n.º 839/XII/4.ª (BE)

Altera o regime de renda apoiada para uma maior justiça social (Primeira alteração à Lei n.º 81/2014, de

19 de dezembro)

Projeto de Lei n.º 836/XII/4.ª (PS)

Introduz maior justiça social no novo regime do arrendamento apoiado para habitação e confere maior

autonomia às Regiões Autónomas e aos Municípios no quadro da sua aplicação (primeira alteração à

Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, que estabelece o novo regime do arrendamento apoiado para

habitação e revoga a Lei n.º 21/2009, de 20 de maio, e os Decretos-Leis n.os 608/73, de 14 de

novembro, e 166/93, de 7 de maio)

 

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.
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Proposta de Resolução n.º 89/XII/4.ª (GOV) 

Aprova o Acordo de Cooperação entre a República Portuguesa e a República de Moçambique no

Domínio da Defesa, assinado na Cidade de Maputo, em 4 de julho de 2012

 
 

Projeto de Lei n.º 833/XII/4.ª (PCP)

Proíbe os bancos de alterar unilateralmente taxas de juro e outras condições contratuais

Projeto de Lei n.º 837/XII/4.ª (PS)

Determina as taxas de juro aplicáveis aos mutuários de crédito num contexto de taxa de referência

negativa

 

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.

Proposta de Resolução n.º 90/XII/4.ª (GOV)

Aprova o Acordo de Cooperação entre a República Portuguesa e a República de Moçambique no

Domínio da Autoridade e Segurança Aquática, assinado na Cidade do Maputo, em 6 de julho de 2012

Proposta de Resolução n.º 92/XII/4.ª (GOV)

Aprova o Protocolo de 2005 relativo à Convenção para a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança

da Navegação Marítima, adotado em Londres, em 14 de outubro de 2005
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Votações regimentais no final do debate. 
 

Proposta de Resolução nº 102/XII/4.ª (GOV)

Aprova a Convenção Internacional sobre a Responsabilidade Civil pelos Prejuízos por Poluição causada

por Combustível de Bancas, adotada em Londres, em 23 de março de 2001

Proposta de Resolução n.º 108/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 Geórgia, por outro, assinado em Bruxelas em 27 de junho

de 2014

S/Tempos
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