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AGENDA DA REUNIÃO PLENÁRIA DE - 2020/dezembro/10 - (quinta-feira)

 

 

 

 
 

Leitura da mensagem do Presidente da República sobre a devolução sem promulgação do

Decreto da Assembleia da República n.º 95/XIV - Aprova medidas especiais de contratação pública e

altera o Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de

janeiro, o Código de Processo nos Tribunais Administrativos, aprovado em anexo à Lei n.º 15/2002, de

22 de fevereiro, e o Decreto-Lei n.º 200/2008, de 9 de outubro

 
 

 
 

Projeto de Lei n.º 579/XIV/2.ª (PSD) 

Altera o artigo 36.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de

julho, de modo a prorrogar o período de admissão de novas entidades ao Regime do Centro

Internacional de Negócios da Madeira ou Zona Franca da Madeira até 31 de dezembro de 2023, em

conformidade com o Regulamento (UE) 2020/972 da Comissão, de 2 de julho de 2020

 
 

15:00 Horas

ORDEM DO DIA

S/Tempos

Reunião N.º 28 - XIV Leg. 2.ª Ses.

Esta agenda substitui a anteriormente distribuída

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=22449
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45447
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Projeto de Lei n.º 165/XIV/1.ª (BE) 

Redução da idade da reforma das pessoas com deficiência

 
 

Projeto de Resolução n.º 648/XIV/2.ª (PAN)

Recomenda ao Governo que adopte um conjunto de medidas de combate aos paraísos fiscais e que

realize uma avaliação de custo-benefício do impacto global económico, social e fiscal da Zona Franca

da Madeira

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

* Os autores dos projetos e das propostas de lei dispõem de mais 1 minuto cada [artigo 145.º, n.º 2, alínea d)].

** O autor do agendamento dispõe de um período adicional de 2 minutos para o encerramento [artigo 145.º, n.º 2,

alínea e)].

Reunião N.º 28 - XIV Leg. 2.ª Ses.
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45269
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44308


 

 

Projeto de Lei n.º 588/XIV/2.ª (PCP)

Condições de acesso à reforma para as pessoas com deficiência

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

* Os autores dos projetos e das propostas de lei dispõem de mais 1 minuto cada [artigo 145.º, n.º 2,

alínea d)].

** O autor do agendamento dispõe de um período adicional de 2 minutos para o encerramento [artigo

145.º, n.º 2, alínea e)].
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45486


4 -

 
 

Projeto de Lei n.º 523/XIV/2.ª (PCP) 

Prorroga o prazo para a prova de detenção de cofre pelos detentores de armas de fogo (1.ª alteração à

Lei n.º 50/2019, de 24 de julho)

 
 

 

 

Projeto de Lei n.º 554/XIV/2.ª (CDS-PP)

Consagra um período extraordinário de entrega voluntária de armas de fogo não manifestadas ou

registadas

Projeto de Resolução n.º 526/XIV/1.ª (PAN)

Recomenda ao Governo que interdite a utilização de chumbo nas munições da actividade cinegética e

nos campos de tiro

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

* Os autores dos projetos e das propostas de lei dispõem de mais 1 minuto cada [artigo 145.º, n.º 2,

alínea d)].

** O autor do agendamento dispõe de um período adicional de 2 minutos para o encerramento [artigo

145.º, n.º 2, alínea e)].
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45288
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45344
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Projeto de Resolução n.º 693/XIV/2.ª (CDS-PP) 

Recomenda ao Governo que divulgue informação sobre Covid-19 em contexto escolar e desenvolva um

programa de rastreio

 

 

 
 

 
 

Projeto de Lei n.º 134/XIV/1.ª (PAN) 

Visa a interdição do fabrico, posse, utilização e venda de artefactos que sirvam unicamente para a

captura de aves silvestres não sujeitas a exploração cinegética

 
 

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

* Os autores dos projetos e das propostas de lei dispõem de mais 1 minuto cada [artigo 145.º, n.º 2, alínea d)].

** O autor do agendamento dispõe de um período adicional de 2 minutos para o encerramento [artigo 145.º, n.º 2, alínea e)].

Projeto de Lei n.º 215/XIV/1.ª (PAN)

Retira o coelho-bravo das espécies sujeitas a exploração cinegética

Projeto de Resolução n.º 140/XIV/1.ª (PAN)

Recomenda ao Governo que institua um regime de moratória temporário para a caça da rola-comum

Projeto de Lei n.º 158/XIV/1.ª (PEV)

Proíbe a caça à raposa, exclui esta espécie da Lista de Espécies Cinegéticas e procede à alteração ao

Decreto-Lei nº 202/2004, de 18 de agosto

Projeto de Lei n.º 159/XIV/1.ª (PEV)

Proíbe a caça ao saca-rabos, exclui esta espécie da Lista de Espécies Cinegéticas e procede à

alteração ao Decreto-Lei nº 202/2004, de 18 de agosto

Reunião N.º 28 - XIV Leg. 2.ª Ses.
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Projeto de Lei n.º 160/XIV/1.ª (PEV)

Proíbe a caça ao melro, exclui esta espécie da Lista de Espécies Cinegéticas e procede à alteração ao

Decreto-Lei nº 202/2004, de 18 de agosto

Projeto de Lei n.º 161/XIV/1.ª (PEV)

Proíbe a caça à gralha-preta, exclui esta espécie da Lista de Espécies Cinegéticas e procede à

alteração ao Decreto-Lei nº 202/2004, de 18 de agosto

Projeto de Lei n.º 162/XIV/1.ª (PEV)

Proíbe a caça ao gaio, exclui esta espécie da Lista de Espécies Cinegéticas e procede à alteração ao

Decreto-Lei nº 202/2004, de 18 de agosto

Projeto de Lei n.º 163/XIV/1.ª (PEV)

Proíbe a caça à pega-rabuda e exclui esta espécie da Lista de Espécies Cinegéticas e procede à

alteração ao Decreto-Lei nº 202/2004, de 18 de agosto

Projeto de Lei n.º 586/XIV/2.ª (BE)

Condiciona o exercício da caça a espécies cinegéticas que não se encontrem ameaçadas, ou quase

ameaçadas, e que apresentem estatuto de conservação conhecido (8.ª alteração ao decreto-lei n.º

202/2004, de 18 de agosto)

Projeto de Lei n.º 587/XIV/2.ª (BE)

Interdita a produção, posse, utilização e comercialização dos meios e formas aplicados exclusivamente

na captura ou abate de exemplares de espécies não cinegéticas de aves selvagens (3.ª alteração ao

decreto-lei n.º 140/99, de 24 de abril)

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

* Os autores dos projetos e das propostas de lei dispõem de mais 1 minuto cada [artigo 145.º, n.º 2, alínea d)].

** O autor do agendamento dispõe de um período adicional de 2 minutos para o encerramento [artigo 145.º, n.º 2, alínea e)].
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Projeto de Resolução n.º 429/XIV/1.ª (PEV) 

Informação aos cidadãos sobre as melhores práticas de utilização corrente de material de proteção

individual, como máscaras, viseiras ou luvas, e incentivo à opção por material reutilizável

 
 

 
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

* Os autores dos projetos e das propostas de lei dispõem de mais 1 minuto cada [artigo 145.º, n.º 2,

alínea d)].

** O autor do agendamento dispõe de um período adicional de 2 minutos para o encerramento [artigo

145.º, n.º 2, alínea e)].
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