
1 - Aprovação da Ata 215

2 - Petições:
Relatório Final
- 446/XII-4ª Solicita a imediata suspensão da cobrança da taxa municipal de 
proteção civil - Relatora: Dep. Paula Santos (PCP)

3 - Parecer sobre o requerimento de adoção do processo de urgência - PPL 313/XII 
(GOV) Procede à segunda alteração à Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que 
estabelece o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais,
à segunda alteração à Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime 
financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, à primeira alteração 
à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das entidades 
intermunicipais e do associativismo autárquico, à primeira alteração à Lei n.º 53/2014,
de 25 de agosto, que aprova o regime jurídico da recuperação financeira municipal 
regulamentando o Fundo de Apoio Municipal, e à primeira alteração ao Decreto-Lei 
n.º 92/2014 de 20 de junho, que estabelece o regime jurídico das escolas 
profissionais privadas e públicas, no âmbito do ensino não superior, introduzindo 
clarificações nos respetivos regimes - Relator: Dep Jorge Gonçalves (PS)

4 - Iniciativa Europeia:
- COM (2014) 137 - Relator: Dep. Pedro Farmhouse (PS) - Informação

5 - Iniciativas legislativas:

Pareceres
- PJL nº 616/XII-PSD, CDS/PP - Alteração dos limites territoriais entre as freguesias 
de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra e Setúbal (São Sebastião), no município de 
Setúbal - Relatora: Dep. Eurídice Pereira (PS)
- PJL nº 618/XII-PSD, CDS/PP - Alteração dos limites territoriais entre a União das 
Freguesias de Caçarilhe e Infesta e a freguesia de Rego, no município de Celorico de
Basto - Relator: Dep. Laurentino Dias (PS)
- PJL nº 776/XII-PSD, CDS/PP - Alteração da denominação da União das 
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Freguesias de Currelos, Papízios e Sobral, no município de Carregal do Sal, para 
Carregal do Sal - Relator: Dep. José Junqueiro (PS)
- PJL nº 783/XII-PCP - Quinta alteração à Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, 
reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal - Relator: Dep. Carlos Santos 
Silva (PSD)
- PJL nº 785/XII-PCP - Alteração ao Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
procede à 14.ª Alteração ao Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro - Relatora: 
Dep. Ângela Guerra (PSD)

Distribuição
- PPL 315/XII-GOV - Aprova o regime de acesso e exercício da atividade de 
prestação de serviços de auditoria de instalações de produção em cogeração ou de 
produção a partir de fontes de energia renováveis - Relator cabe ao GP CDS/PP

6 - Projetos de Resolução
- PJR 1366/XII-PCP - Recomenda a conclusão urgente da Obra Hidroagrícola do 
Baixo Mondego (competente 7ª CAM)
- PJR 1368/XII-PCP - A urgente retoma e conclusão do plano integrado do 
desenvolvimento do Baixo Vouga lagunar (competente 7ª CAM)

7 - GT ALDA - Informação sobre Iniciativas Legislativas

8 - Outros Assuntos


