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AGENDA DA REUNIÃO PLENÁRIA DE - 2020/março/05 - (quinta-feira)

 

 

 
 

Proposta de Lei n.º 10/XIV/1.ª (GOV) 

Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, transpondo parcialmente a

Diretiva (UE) 2016/1164, na parte das regras respeitantes às assimetrias híbridas

 
 

 

 

15:00 Horas

ORDEM DO DIA

Tempos cada

GOV* 3 m

PS 3 m

PSD 3 m

BE 3 m

PCP 3 m

CDS-PP 3 m

PAN 3 m

PEV 3 m

CH 1 m

IL 1 m

Ninsc 1 m

Total 27 m

Reunião N.º 37 - XIV Leg. 1.ª Ses.

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44416
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Proposta de Lei n.º 11/XIV/1.ª (GOV) 

Estabelece a obrigação de comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira de determinados

mecanismos internos ou transfronteiriços com relevância fiscal, transpondo a Diretiva (UE) 2018/822

 
 

 
 

Petição n.º 540/XIII/3.ª 

Da iniciativa da Frente Comum de Sindicatos da Adminitração Pública - Solicitam alteração legislativa à

lei que impede indemnizações por doenças e acidentes profissionais.

 
 

Tempos cada

GOV* 3 m

PS 3 m

PSD 3 m

BE 3 m

PCP 3 m

CDS-PP 3 m

PAN 3 m

PEV 3 m

CH 1 m

IL 1 m

Ninsc 1 m

Total 27 m

*N.º 3 do artigo 145.ª do Regimento

Nota: O GOV, como autor das iniciativas, dispõe de mais 1 minuto

O autor do agendamento dispõe de mais dois minutos no encerramento

Projeto de Lei n.º 94/XIV/1.ª (PEV)

Cria maior justiça no direito a prestação por incapacidade decorrente de doença ou acidente de trabalho

Projeto de Lei n.º 188/XIV/1.ª (PAN)

Altera o Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro, reforçando os direitos dos trabalhadores em

funções públicas em caso de acidente de trabalho ou doença profissional

Projeto de Lei n.º 197/XIV/1.ª (BE)

Repõe o direito dos funcionários públicos à reparação pecuniária dos danos resultantes de acidentes de

serviço e doenças profissionais

Reunião N.º 37 - XIV Leg. 1.ª Ses.
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44417
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13224
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44134
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44377
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44430
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 Petição N.º 544/XIII/4.ª  

Da iniciativa de Maria Margarida Dias da Silva Garrido e outros - Pedem o cumprimento da Lei n.º

27/2016, de 23 de agosto e o não adiamento do fim dos abates de cães e gatos

 
 

 
 

Petição n.º 598/XIII/4ª  

Da iniciativa da FENPROF - Federação Nacional dos Professores e da APROTED - Associação de

Projeto de Lei n.º 200/XIV/1.ª (PCP)

Repõe a possibilidade de acumulação das prestações por incapacidade permanente com a parcela da

remuneração correspondente à percentagem de redução permanente da capacidade geral de ganho do

trabalhador

Tempos:

3 minutos a cada Grupo Parlamentar e 1 minuto aos DURP.

Projeto de Lei n.º 191/XIV/1.ª (PCP)

Plano de emergência para a criação e modernização da rede de centros de recolha oficial de animais

Projeto de Resolução n.º 51/XIV/1.ª (PEV)

Avaliação da aplicação da Lei nº 69/2014, de 29 de agosto, sobre a criminalização de maus tratos a

animais, proteção aos animais e alargamento dos direitos das associações zoófilas

Projeto de Resolução n.º 153/XIV/1.ª (PEV)

Sobre a aplicação da Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, relativa a centros de recolha oficial de animais e

proibição de abate de animais errantes

Projeto de Resolução n.º 224/XIV/1.ª (BE)

Monitorização e avaliação do programa de apoio à esterilização de animais errantes e de companhia e

da implementação da rede de centros de recolha oficiais

Projeto de Resolução n.º 247/XIV/1.ª (PAN)

Pela criação de um Grupo de Trabalho que promova o acompanhamento da Lei que determina o fim dos

abates e criação da Estratégia Nacional para os Animais Errantes

Tempos:

3 minutos a cada Grupo Parlamentar e 1 minuto aos DURP.

Reunião N.º 37 - XIV Leg. 1.ª Ses.
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44445
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13228
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44434
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13283


Professores de Teatro Educação - Solicitam a adoção de medidas com vista à vinculação e integração

na carreira de docente da área de Teatro e a criação do respectivo grupo de recrutamento.

 
 
Projeto de Resolução n.º 171/XIV/1.ª (PCP)

Recomenda ao Governo que crie o Grupo de Recrutamento nas áreas da Expressão Dramática e do

Teatro

Projeto de Resolução n.º 182/XIV/1.ª (BE)

Pela criação de um grupo de recrutamento da área do teatro

Projeto de Resolução n.º 209/XIV/1.ª (PAN)

Pela criação de um regime de vinculação e integração na carreira dos docentes da área do teatro e

criação do respectivo grupo de recrutamento

Tempos:

3 minutos a cada Grupo Parlamentar e 1 minuto aos DURP

Reunião N.º 37 - XIV Leg. 1.ª Ses.
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