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AGENDA DA REUNIÃO PLENÁRIA DE - 2019/novembro/15 - (sexta-feira)

 

 

 
 

Petição n.º 487/XIII/3.ª 

Da iniciativa de Rui Filipe Teixeira da Graça e outros - Adoção de medidas para defesa do Pinhal do Rei

 
 

 
Petição n.º 113/XIII/1.ª 

Da iniciativa da Ordem dos Médicos - Pelo direito à redução do horário de trabalho, para

acompanhamento de filhos até aos 3 anos de idade, em duas horas diárias, por parte de um dos

progenitores

 
 

10:00 Horas

ORDEM DO DIA

Projeto de Resolução n.º 41/XIV/1.ª (BE)

Salvar as matas litorais: compromissos de curto e longo prazo

Projeto de Resolução n.º 42/XIV/1.ª (PEV)

Pela defesa do Pinhal de Leiria

Projeto de Resolução n.º 43/XIV/1.ª (PSD)

Recomenda ao Governo o cumprimento de critérios de silvicultura no âmbito do Plano de Recuperação

da Mata Nacional de Leiria

Projeto de Resolução n.º 49/XIV/1.ª (PCP)

Recuperação, acompanhamento e monitorização da valorização da Mata Nacional de Leiria

Tempos:

3 minutos a cada Grupo Parlamentar

Reunião N.º 7 - XIV Leg. 1.ª Ses.

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13171
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44044
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44045
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44046
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44056
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12794
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Petição n.º 527/XIII/3.ª 

Da iniciativa de Marta Oliveira e outros - Solicitam que a baixa médica para doentes oncológicos seja

paga a 100%

 
 

Projeto de Lei n.º 26/XIV/1.ª (PEV)

Garante o direito à redução de horário de trabalho, para efeitos de amamentação, aleitação ou

acompanhamento à criança até aos três anos de idade, promovendo uma alteração ao Código do

Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009, de 12 de fevereiro

Projeto de Lei n.º 55/XIV/1.ª (CDS-PP)

Cria a dispensa para assistência a filho até aos 2 anos, em substituição da dispensa para amamentação

ou aleitação, procedendo à 15.ª alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do

Trabalho

Projeto de Lei n.º 60/XIV/1.ª (BE)

Cria a dispensa para acompanhamento a filhos até aos três anos, procedendo à 16.ª alteração à Lei n.º

7/2009 de 12 de fevereiro

Projeto de Lei n.º 62/XIV/1.ª (PCP)

Garante o direito das crianças até 3 anos a serem acompanhadas pelos progenitores

Tempos:

3 minutos a cada Grupo Parlamentar

Projeto de Lei n.º 59/XIV/1.ª (BE)

Majoração do subsídio de doença atribuído a doentes graves, crónicos ou oncológicos (sexta alteração

do Decreto-Lei n.º 28/2004, de 4 de fevereiro)

Projeto de Lei n.º 63/XIV/1.ª (PCP)

Reforça o subsídio de doença para a tuberculose, doença oncológica e doença crónica (6.ª alteração do

Decreto-Lei n.º 28/2004, de 4 de fevereiro)

Projeto de Resolução n.º 39/XIV/1.ª (PAN)

Recomenda ao Governo que crie condições para o reforço da proteção dos trabalhadores na doença

quando esta implique circunstâncias económicas particularmente gravosas

Tempos:

3 minutos a cada Grupo Parlamentar

Reunião N.º 7 - XIV Leg. 1.ª Ses.
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43982
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44037
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44051
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44058
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13211
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44049
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44059
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44040
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Petição n.º 530/XIII/3.ª 

Da iniciativa de Ricardo Filipe Madeira Simões e outros - Solicitam alteração legislativa com vista a

estabelecer a presunção jurídica da residência alternada para crianças com pais separados

 
 

 
Petição n.º 532/XIII/3.ª 

Da iniciativa de José Vieira Lourenço e outros - Solicitam que a maternidade de Coimbra seja integrada

no espaço do Hospital dos Covões

 
 

 
Relatório e Conta de Gerência da Assembleia da República relativos ao ano 2018

 

S/Tempos 
 

 
Votações regimentais no final do debate 
 

Tempos:

3 minutos a cada Grupo Parlamentar

Projeto de Resolução n.º 23/XIV/1.ª (BE)

Recomenda a localização da futura unidade de neonatologia e de cuidados na gravidez e no parto de

Coimbra nos terrenos adjacentes ao Hospital dos Covões

Projeto de Resolução n.º 29/XIV/1.ª (PEV)

Implementação da nova maternidade de Coimbra no Campus do Hospital Geral (Covões)

Projeto de Resolução n.º 48/XIV/1.ª (PCP)

Recomenda a construção de uma nova maternidade em Coimbra que abarque o número de partos das

atuais maternidades e seja situada junto ao Hospital Geral dos Covões

Tempos:

3 minutos a cada Grupo Parlamentar

Reunião N.º 7 - XIV Leg. 1.ª Ses.
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https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13214
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13216
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44004
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44021
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44055

