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Audição do Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção para a 
Administração Pública no âmbito da apreciação, na especialidade, 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.

Apreciação e votação do relatório da Petição n.º 471/XII/4.ª, de iniciativa de Joaquim 
Marques Machoqueira e outros - "Solicitam, em sede de IMI, a atualização dos 
valores tributários não só em função da inflação mas também dos preços de 
construção por m2 e do coeficiente de vetustez, a redução de taxas de IVA, IRS e 
IRC e a extinção da taxa do audiovisual".
Relator: Senhor Deputado Fernando Virgílio Macedo (PSD).

Apreciação e votação do relatório da Petição n.º 488/XII/4.ª, de iniciativa de Joaquim 
Fernando Dias de Magalhães - "Solicita a alteração do artigo 53.º do CIRS, no 
sentido de esclarecer qual o período temporal a que se refere a dedução relativa em 
relação aos rendimentos da categoria H".
Relator: Senhor Deputado Ivo Oliveira (PS).

Fixação da redação final 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.

Outros assuntos.
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