
1 - Aprovação das Atas 216 e 217

2 - Petições:
Admissibilidade
- 495/XII-4ª Solicita alteração do Decreto-Lei n.º 53/2014, que - estabelece um 
regime excecional e temporário a aplicar à reabilitação de edifícios ou de frações, 
cuja construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em 
áreas de reabilitação urbana, sempre que estejam afetos ou se destinem a ser afetos 
total ou predominantemente ao uso habitacional, no sentido de permitir que aos 
imóveis atualmente com menos de 30 anos mas que os venham a perfazer durante 
os 7 anos de vigência do diploma em causa seja desde já aplicado o referido regime 
excecional - Relator cabe ao GP do PEV

3 - Iniciativas legislativas:

Parecer
- 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 - Relatora: Dep. 
Paula Santos (PCP)

Distribuição
- PJL 859/XII-PCP - Cria a Rede de Centros de Acolhimento e Reabilitação de 
Animais Selvagens e Exóticos - Relator cabe ao GP PEV
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4 - Outros Assuntos


