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AGENDA DA REUNIÃO PLENÁRIA DE - 2015/abril/23 - (quinta-feira)

 

 
 

Projeto de Lei n.º 829/XII/4.ª (PPD/PSD, PS e CDS-PP) 

Procede à quinta alteração à Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, que estabelece o regime excecional para

a reconversão urbanística das áreas urbanas de génese ilegal e define os termos aplicáveis à

regularização de áreas urbanas de génese ilegal durante o período temporal nela estabelecido

 
 

15:00 Horas

ORDEM DO DIA

Projeto de Lei n.º 783/XII/4.ª (PCP)

Quinta alteração à Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal

Projeto de Resolução n.º 1379/XII/4.ª (PS)

Recomenda ao Governo medidas em torno da reconversão urbanística das áreas urbanas de génese

ilegal e do cumprimento da legislação que lhe é aplicável

Projeto de Resolução n.º 1434/XII/4.ª (PPD/PSD e CDS-PP)

Recomenda ao Governo a ponderação de incentivos à reconversão urbanística das áreas urbanas de

génese ilegal designadamente a admissibilidade de aplicação do regime fiscal previsto para a

reabilitação urbana, com as adaptações que se mostrem necessárias

Projeto de Resolução n.º 1438/XII/4.ª (BE)

Recomenda ao Governo a constituição de um fundo para o financiamento da reconversão de Áreas

Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) 

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

Reunião N.º 77 - XII Leg. 4.ª Ses.

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39230
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39042
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39248
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39369
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39377
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Projeto de Lei n.º 812/XII/4.ª (PS) 

Define um regime de pagamento faseado das propinas devidas pelos estudantes do ensino superior e

cria um regime especial de pagamento por beneficiários de bolsas de ação social, procedendo à

segunda alteração à Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto

 
 

 

 

Projeto de Resolução n.º 1297/XII/4.ª (PS)

Recomenda ao Governo a definição de normas regulamentares uniformizadoras dos critérios de fixação

de taxas e emolumentos cobrados pelas Instituições de Ensino Superior

Projeto de Lei n.º 463/XII/3.ª (PCP)

Financiamento do Ensino Superior Público

Projeto de Lei n.º 885/XII/4.ª (BE)

Estabelece a amnistia pelo incumprimento de pagamento de propinas universitárias por comprovada

carência económica e introduz a isenção de propinas no ano letivo de 2015/2016

Projeto de Resolução n.º 1437/XII/4.ª (BE)

Alargamento do universo de bolseiros do ensino superior, por via da revisão do "regulamento de

atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior"

 

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 77 - XII Leg. 4.ª Ses.
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39117
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39118
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38011
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39375
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39378
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Projeto de Lei n.º 879/XII/4.ª (PPD/PSD e CDS-PP) 

Primeira alteração à Lei n.º 21/2014, de 16 de abril, que aprova a Lei da Investigação Clínica

 
 

 

 

 
 

Projeto de Resolução n.º 1367/XII/4.ª (PCP) 

Recomenda a promoção de medidas de defesa da produção leiteira nacional

 
 

Projeto de Lei n.º 882/XII/4.ª (PCP)

Primeira alteração à Lei n.º 21/2014, de 16 de abril que aprova a Lei da Investigação Clínica 

 

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 PCP, como autores das iniciativas, dispõem de mais um minuto.

Projeto de Resolução n.º 1393/XII/4.ª (BE)

Recomenda a adoção de iniciativas urgentes para a defesa e sustentabilidade do setor leiteiro nacional

na sequência do fim do regime de quotas leiteiras na união europeia

Projeto de Resolução n.º 1412/XII/4.ª (BE)

Recomenda ao Governo medidas extraordinárias de apoio aos produtores de leite dos Açores

Reunião N.º 77 - XII Leg. 4.ª Ses.
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39361
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39367
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39232
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39285
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39321
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Projeto de Lei n.º 880/XII/4.ª (BE) 

Legaliza o cultivo de canábis para consumo pessoal e cria o enquadramento legal para os clubes sociais

de canábis

 
 

Projeto de Resolução n.º 1433/XII/4.ª (PS)

Recomenda ao Governo medidas de apoio ao setor leiteiro 

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 1435/XII/4.ª (PCP)

Recomenda ao Governo que analise a evolução dos impactos na saúde do consumo de cannabis, adote

medidas para prevenir o seu consumo e estude a utilização de cannabis para fins terapêuticos

Projeto de Resolução n.º 1436/XII/4.ª (PS)

Recomenda ao Governo uma política ativa no âmbito da prevenção das toxicodependências e redução

de riscos

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 77 - XII Leg. 4.ª Ses.
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39368
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39363
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39371
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39372

