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Apreciação e votação de requerimentos.

Distribuição do Projecto de Lei nº 498/XI (CDS-PP) - "Não agravamento das taxas
de tributação autónoma em função da apresentação de prejuízos" (Relator cabe ao
GP PSD).

Definição da metodologia a adoptar para a apreciação na especialidade do Projecto
de Lei nº 436/XI - "Estabelece o processo de orçamentação de base zero para o ano
de 201" e da Proposta de Lei n.º 47/XI - "Procede à quinta alteração à Lei de
Enquadramento Orçamental, aprovada pela Lei nº 91/2001, de 20 de Agosto".

Discussão de projectos de resolução:
- Projecto de Resolução nº 329/XI (PS) - "Cumprir ou justificar no universo das
empresas públicas";
- Projecto de Resolução nº 349/XI (CDS-PP) - "Auditoria ao Sistema Informático de
Execuções Fiscais".

Apreciação e votação do Relatório Intercalar sobre a Petição nº 115/XI/1ª, da iniciativa
do "Movimento IVA com Recibo", que "Solicitam que o IVA seja apenas devido ao
Estado após o efectivo recebimento da factura, e devido pelas empresas que, de
facto, pagaram IVA aos seus fornecedores, devendo este regime ser aplicado, de
imediato, para as microempresas e as PME" - Relator: Deputado José Gusmão.

Petição nº 129/XI/2ª, de iniciativa de Manuel Guedes Martins que "Pretende que seja
criado um sistema de saúde animal, onde seja prevista uma redução de encargos e
adequada comparticipação social".

Ofício do Senhor Provedor de Justiça de 14 de Setembro de 2010 (Igreja de
Campolide).

Definição da metodologia a adoptar para a resposta ao questionário enviado pela
Comissão CRIS (Crise Financeira, Económica e Social) do Parlamento Europeu.
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Distribuição da COM (2011) 11 final - Comunicação da Comissão ao Parlamento
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das
Regiões - Análise Anual do Crescimento: uma resposta global da UE à crise -
(Relator cabe ao GP PS).

Outros assuntos.


