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Definição da metodologia para a apreciação, na especialidade, da Proposta de Lei n.º
326/XII/4.ª (GOV) - Aprova o novo Regime Jurídico do Acesso e Exercício da 
Atividade Seguradora e Resseguradora, bem como os regimes processuais 
aplicáveis aos crimes especiais do sector segurador e dos fundos de pensões e às 
contraordenações cujo processamento compete à Autoridade de Supervisão de 
Seguros e Fundos de Pensões, transpondo a Diretiva n.º 2009/138/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009.

Informação sobre a Proposta de Lei n.º 166/XII/2.ª (ALRAA) - Alteração ao regime de 
bens em circulação objeto de transações entre sujeitos passivos de IVA.

Distribuição, para elaboração de parecer, do Projeto de Lei n.º 790/XII/4.ª (ILC) - Lei 
de apoio à maternidade e paternidade pelo direito de nascer.
Autor(a) do parecer: Cabe ao Grupo Parlamentar do PS.
[Parecer solicitado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades 
e Garantias].

Distribuição, para elaboração de parecer, do Projeto de Lei n.º 900/XII/4.ª (PS) - 
Procede à Revisão do Enquadramento Jurídico da atual Direcção-Geral de Proteção 
Social aos Trabalhadores em Funções Públicas.
Autor(a) do parecer: Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD.

Distribuição, para elaboração de parecer, da Proposta de Lei n.º 333/XII/4.ª (GOV) - 
Procede à sexta alteração à Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, que aprova o estatuto do
pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local
do Estado, e à segunda alteração à Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, que modifica
os procedimentos de recrutamento, seleção e provimento nos cargos de direção 
superior da Administração Pública.
Autor(a) do parecer: Cabe ao Grupo Parlamentar do PS.

Distribuição, para elaboração de parecer, do Projeto de Lei n.º 915/XII/4.ª (PCP) - 
Estabelece um prazo excecional para regularização da situação dos funcionários e 
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agentes do estado e dos corpos administrativos, bem como dos trabalhadores 
contratados ou assalariados, que exerceram funções Timor-Leste.
Autor(a) do parecer: Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD.

Distribuição, para elaboração de parecer, do Projeto de Lei n.º 927/XII/4.ª (PS) - 
Procede à alteração do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, clarificando o
conceito de prestações de serviços médicos e sanitários.
Autor(a) do parecer: Cabe ao Grupo Parlamentar do PCP.

Ponto de situação das iniciativas legislativas pendentes em Comissão.

Distribuição de iniciativas europeias.

Apreciação do pedido feito pela Comissão Especial do Parlamento Europeu sobre as 
Decisões Fiscais Antecipadas e Outras Medidas de Natureza ou Efeitos Similares.

Fixação da redação final do Projeto de Lei n.º 826/XII/4.ª (PSD/CDS-PP) - 
Simplificação e padronização do comissionamento de contas de depósito à ordem 
(altera o Decreto-Lei n.º 27-C/2000, de 10 de março, o Decreto-Lei n.º 298/92, de 31
de dezembro e o Decreto-Lei n.º 454/91, de 28 de dezembro).

Fixação da redação final da Proposta de Lei n.º 316/XII/4.ª (GOV) - Aprova o novo 
regime especial aplicável às entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira a 
partir de 1 de janeiro de 2015.

Fixação da redação final do Projeto de Lei n.º 957/XII/4.ª (PSD/CDS-PP) - Altera o 
Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro, alargando o âmbito da dedução das 
despesas de saúde.

Apreciação e votação do Requerimento do Grupo Parlamentar do PCP com vista à 
audição da Ministra de Estado e das Finanças sobre o benefício fiscal concedido ao 
Novo Banco relativo à transferência de ativos do BES para o Novo Banco no âmbito 
da aplicação da medida de resolução.

Informação sobre o processo de apreciação na especialidade da Proposta de Lei n.º 
320/XII/4.ª.

Informação sobre o processo de apreciação na especialidade da Proposta de Lei n.º 
321/XII/4.ª.

Definição do procedimento para audições respeitantes à designação de membros de 
entidades reguladoras.



15:00 Horas Audições no âmbito da apreciação, na especialidade, da Proposta de Lei n.º 
320/XII/4.ª (GOV) - Regula a disponibilização e a utilização das plataformas 
eletrónicas de contratação pública, previstas no Código dos Contratos Públicos, e 
transpõe o artigo 29.º da Diretiva n.º 2014/23/UE, o artigo 22.º e o anexo IV da 
Diretiva n.º 2014/24/UE e o artigo 40.º e o anexo V da Diretiva n.º 2014/25/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014:

15h00 - Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P

16h00 - Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública

18. Outros assuntos.

-


