Reunião N.º 23 - XIV Leg. 3ª Ses.

AGENDA DA REUNIÃO PLENÁRIA DE - 2021/novembro/12 - (sexta-feira)

10H00 HORAS
ORDEM DO DIA
1 - Fixação da ordem do dia pelo PAN
Projeto de Lei n.º 999/XIV/3.ª (PAN)
Reconhece e regula a figura do animal comunitário, reduz o prazo de reclamação dos
animais não identificados recolhidos nos CRO, e atribui ao Estado o encargo com os
programas de esterilização de animais errantes ou comunitários, procedendo à primeira
alteração à Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, à décima alteração ao Decreto-Lei n.º
276/2001, de 17 de outubro, à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 82/2019, de 27 de
junho, e à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 314/2003, de 17 de dezembro
Projeto de Lei n.º 1001/XIV/3.ª (PAN)
Alarga a tutela criminal a todos os animais vertebrados, procedendo à quinquagésima quarta
alteração do Código Penal
Projeto de Lei n.º 514/XIV/2.ª (PCP)
Cria uma campanha nacional de esterilização de animais
Projeto de Lei n.º 1015/XIV/3.ª (NiCR)
Altera o Código Penal, alargando a protecção penal a todos os animais vertebrados

Total

Tempos

cada

GOV

28 m

PS

28 m

PSD

25 m

BE

12 m

PCP*

9m

CDS-PP

8m

PAN* ** ***

28 m

PEV

5m

CH

1m

IL

1m

NiCR****

1m
146 m

Notas: * 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)].
*** O requerente dispõe do mesmo tempo do maior Grupo Parlamentar [artigo 145.º, n.º 2, alínea f)].
**** Dispõe apenas de um minuto por ser autora de iniciativa.
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2 - Projeto de Lei n.º 1011/XIV/3.ª (PS)
Prorrogação para o ano de 2022 do regime excecional e temporário do exercício de direito
de voto antecipado para os eleitores que estejam em confinamento obrigatório no âmbito da
pandemia da doença COVID-19, e eleitores residentes em estruturas residenciais e
estruturas similares, procedendo à 3.ª alteração à Lei Orgânica n.º 3/2020, de 11 de
novembro.
S/Tempos

3 - Votações regimentais

2

