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AGENDA DA REUNIÃO PLENÁRIA DE - 2019/dezembro/20 - (sexta-feira)

 

 
Eleições a realizar para os seguintes Órgãos: 

Comissão Nacional de Eleições 

Conselho Económico e Social 

Conselho Superior da Magistratura 

Conselho Superior do Ministério Público 
 

 
Petição n.º 589/XIII/4.ª 

Da iniciativa de José Duarte de Almeida Ribeiro e Castro e outros - Solicitam a alteração da Lei Eleitoral

da Assembleia da República, preconizando a reforma do sistema eleitoral

 
 

 
Petição n.º 567/XIII/4.ª 

Da iniciativa de António Mateus Simão da Conceição Ferreira de Carvalho e outros - Solicitam adoção

de medidas com vista à proibição do herbicida Glifosato em Portugal

 
 

10:00 Horas

ORDEM DO DIA

Tempos:

3 minutos a cada Grupo Parlamentar

Projeto de Lei n.º 77/XIV/1.ª (PAN)

Determina a obrigatoriedade de proceder a análise mensal das águas destinadas a consumo humano a

fim de verificar da presença de glifosato

Projeto de Lei n.º 78/XIV/1.ª (PAN)

Visa a não comercialização de herbicidas com glifosato para usos não profissionais

Projeto de Lei n.º 81/XIV/1.ª (BE)

Determina a obrigatoriedade de análise à presença de glifosato na água destinada ao consumo humano

(Terceira alteração ao Regime da Qualidade da Água Destinada ao Consumo Humano, aprovado pelo

Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto)

Reunião N.º 20 - XIV Leg. 1.ª Ses.

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13273
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13251
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44087
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44088
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44103
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Petição n.º 513/XIII/3.ª 

Da iniciativa de Pedro Choi, Amélia Cordeiro e outros - Igualdade no exercício profissional de terapeutas

não convencionais

 
 

 
Petição n.º 592/XIII/4.ª 

Da iniciativa de Susana Maria de Oliveira Santos e outros - Solicitam a criação de legislação para locais

de acolhimento de animais de quinta e selvagens, conhecidos como santuários ou refúgios de vida

animal

 
 

Projeto de Lei n.º 82/XIV/1.ª (BE)

Proíbe a aplicação de produtos contendo glifosato em zonas urbanas, zonas de lazer e vias de

comunicação (Segunda Alteração à Lei n.º 26/2013, de 11 de abril)

Projeto de Lei n.º 83/XIV/1.ª (BE)

Proíbe o uso não profissional de produtos contendo glifosato (Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º

101/2009, de 11 de maio e terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 173/2005, de 21 de outubro)

Projeto de Resolução n.º 21/XIV/1.ª (PEV)

Medidas para erradicar o uso do glifosato

Tempos:

3 minutos a cada Grupo Parlamentar

Tempos:

3 minutos a cada Grupo Parlamentar

Projeto de Lei n.º 90/XIV/1.ª (PAN)

Prevê a melhoria do sistema de identificação do fim funcional de equídeos com vista à sua protecção

Projeto de Lei n.º 96/XIV/1.ª (PCP)

Cria a Rede de Centros de Acolhimento e Reabilitação de Animais Selvagens e Exóticos

Projeto de Resolução n.º 74/XIV/1.ª (BE)

Criação de locais de acolhimento de animais selvagens e de animais de quinta e respetivo quadro

jurídico

Reunião N.º 20 - XIV Leg. 1.ª Ses.
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44104
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44105
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44002
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13197
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13277
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44127
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44137
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44114
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Petição n.º 599/XIII/4.ª 

Da iniciativa de Maria de Lurdes Lopes Pedro e outros - Solicitam a concessão de convenção para o

Centro Médico de Diálise da Benedita, Alcobaça

 
 

 
Projeto de Lei n.º 174/XIV/1.ª (BE, PS, PCP, PSD, CDS-PP, PAN e PEV) 

Prorrogação da vigência do observatório técnico independente para análise, acompanhamento e

avaliação dos incêndios florestais e rurais que ocorram no território nacional, criado pela Lei n.º 56/2018,

de 20 de agosto

 

S/Tempos 
 

 
Projeto de Deliberação n.º 5/XIV/1.ª (PAR) 

Processo Orçamental na Assembleia da República

 

S/Tempos 
 

 
Votações regimentais no final do debate 
 

Projeto de Resolução n.º 82/XIV/1.ª (PAN)

Recomenda ao Governo a criação de um enquadramento jurídico para os Locais de Acolhimento de

Animais de Quinta e de Animais Selvagens

Tempos:

3 minutos a cada Grupo Parlamentar

Projeto de Resolução n.º 76/XIV/1.ª (BE)

Reforço da oferta pública na área da hemodiálise

Tempos:

3 minutos a cada Grupo Parlamentar

Reunião N.º 20 - XIV Leg. 1.ª Ses.
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44125
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13284
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44116
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44321
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44323

