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AGENDA DA REUNIÃO PLENÁRIA DE - 2020/setembro/16 - (quarta-feira)

 

 
Declarações Políticas 
 

 
Petição n.º 644/XIII/4.ª 

Da iniciativa de António Manuel Lima Coelho e outros - Justiça para Militares, Profissionais da GNR e da

Polícia Marítima

 
 

15:00 Horas

ORDEM DO DIA

Projeto de Lei n.º 486/XIV/1.ª (PCP)

Contabilização integral do tempo de serviço das carreiras e corpos especiais da administração pública

Projeto de Resolução n.º 484/XIV/1.ª (BE)

Recomenda ao Governo que proceda à correção dos mecanismos de progressão de carreira dos

militares das Forças Armadas, profissionais da Polícia Marítima e da Guarda Nacional Republicana

       DEBATE  

Tempos cada

  GOV  5 m

   PS  5 m

  PSD  5 m

   BE*  4 m

  PCP*  4 m

 CDS-PP  3 m

  PAN  3 m

  PEV  3 m

   CH  1 m

   IL  1 m

  Total  34 m

Nota: Os autores das iniciativas que sejam agendadas por arrastamento com a petição dispõem de mais 1 minuto

cada.

Reunião N.º 1 - XIV Leg. 2.ª Ses.

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13335
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45193
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44925
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Petição n.º 13/XIV/1.ª 

Da iniciativa de Transparência e Integridade - Pela adoção de uma Estratégia Nacional Contra a

Corrupção

 
 
Projeto de Resolução n.º 550/XIV/1.ª (PAN)

Recomenda ao governo que elabore e apresente à Assembleia da República uma Estratégia Nacional

Contra a Corrupção

Projeto de Resolução n.º 546/XIV/1.ª (IL)

Pela eficaz proteção dos denunciantes

 DEBATE

 Tempos  cada

   GOV  5 m

    PS  5 m

   PSD  5 m

    BE  4 m

   PCP  4 m

 CDS-PP  3 m

   PAN*  3 m

   PEV  3 m

    CH  1 m

     IL*  1 m

 Total  34 m

Nota: Os autores das iniciativas que sejam agendadas por arrastamento com a petição dispõem de mais 1 minuto

cada.

Reunião N.º 1 - XIV Leg. 2.ª Ses.
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https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13380
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45082
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45075

