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Discussão e votação, 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.

Discussão e votação, na especialidade, do Projeto de Lei n.º 964/XII/4.ª (PSD/CDS-
PP) - Regula o acesso e o exercício da atividade dos peritos avaliadores de imóveis 
que prestem serviços a entidades do sistema financeiro nacional.

Apreciação e votação das atas n.ºs 390 e 391, referentes às reuniões de 24 e 25 de 
junho, respetivamente.

Apreciação e votação do parecer sobre a 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.
Autora do parecer: Senhora Deputada Isabel Santos (PS).

Definição da metodologia para a apreciação, na especialidade, da Proposta de Lei n.º
191/XII/3.ª (ALRAA) - Segunda alteração à Lei n.º 79/98, de 24 de novembro, que 
aprova o Enquadramento do Orçamento da Região Autónoma dos Açores.

Definição da metodologia para a apreciação, na especialidade, da Proposta de Lei n.º
329/XII/4.ª (GOV) - Aprova a Lei de Enquadramento Orçamental.

Fixação da redação final da Proposta de Lei n.º 321/XII/4.ª (GOV) - Estabelece o 
regime jurídico da organização dos serviços das entidades intermunicipais e o 

REUNIÃO DO DIA 01 DE JULHO DE 2015

ORDEM DO DIA

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

10:00 Horas

Ordinária



8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

estatuto do respetivo pessoal dirigente.

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 1501/XII/4.ª (PS) - 
Recomenda ao Governo a suspensão das reprivatizações da CP Carga SA e EMEF 
SA.

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

Apreciação e votação do Requerimento, apresentado pelo Grupo Parlamentar do BE,
para a audição do Presidente da CMVM sobre a situação dos detentores de papel 
comercial e outros produtos financeiros comercializados pelo BES.

Apreciação dos relatórios das audiências concedidas a Deputados do Parlamento 
Federal Alemão e à ANESPO - Associação Nacional de Escolas Profissionais.

Informação sobre a participação do Presidente da Comissão no Seminário para 
Deputados e Analistas do Orçamento e outros Técnicos do Parlamento Nacional de 
Timor-Leste.

Informação sobre a participação de uma delegação da Comissão na reunião 
interparlamentar no Parlamento Europeu promovida pela Comissão TAXE, sobre as 
Decisões fiscais antecipadas e outras medidas de natureza ou efeitos similares.

Outros assuntos.


