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Audição do Secretário de Estado da Administração Pública, a requerimento do Grupo
Parlamentar do PS, sobre o processo dos trabalhadores colocados em situação de 
requalificação.

Audição do Secretário de Estado da Administração Pública no âmbito da apreciação, 
na especialidade, do Projeto de Lei n.º 866/XII/4.ª (PSD/CDS-PP) - Altera a Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, consagrando uma nova modalidade de horário de 
trabalho - a meia jornada.

Ponto de situação das iniciativas legislativas pendentes em Comissão.

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

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.

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

Apreciação do Relatório da Inspeção Geral de Finanças sobre a denominada "Lista 
de contribuintes VIP".

Apreciação e votação das atas n.ºs 380 e 381, referentes às reuniões de 27 e 29 de 
maio, respetivamente.

Apreciação e votação do parecer sobre o Projeto de Lei n.º 380/XII/2.ª (BE) - Cria 
uma taxa travão para acabar com as taxas de juro abusivas praticadas pelos bancos.
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Autor do parecer: Senhor Deputado Pedro Nuno Santos (PS).

Fixação da redação final do Projeto de Lei n.º 871/XII/4.ª (PSD/CDS-PP) - Altera o 
Código do Imposto Sobre Veículos, introduzindo uma isenção de 50% em sede de 
Imposto Sobre Veículos para as famílias numerosas.

Distribuição, para elaboração de parecer, do Projeto de Lei n.º 966/XII/4.ª (PCP) - 
Amplia as Fontes de Financiamento da segurança Social.
Autor(a) do parecer: Cabe ao Grupo Parlamentar do BE.

Discussão, em Comissão, do Projeto de Resolução n.º 1248/XII/4.ª (BE) - Contra a 
privatização do serviço público de Transporte Fluvial no Tejo (Transtejo e Soflusa).
[iniciativa em conexão com a Comissão de Economia e Obras Públicas]

Discussão, em Comissão, do Projeto de Resolução n.º 1300/XII/4.ª (BE) - Defende o 
futuro da CP carga.
[iniciativa em conexão com a Comissão de Economia e Obras Públicas]

Discussão, em Comissão, do Projeto de Resolução n.º 1310/XII/4.ª (BE) - Fim das 
penhoras de habitação própria permanente.

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.

Outros assuntos.


