COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA,
DESCENTRALIZAÇÃO E PODER LOCAL

Ordinária

REUNIÃO DO DIA 14 de julho de 2021

09:30 Horas

ORDEM DO DIA

[Formato misto (presencial + videoconferência)]

I Parte
Quarta audição regimental da Senhora Ministra da Coesão Territorial, ao abrigo do disposto
n.º 5 do artigo 104.º do RAR.
II Parte
1. Informações;
2. Apreciação e votação das atas n.º 95, 96, 97 e 98, relativas às reuniões dos dias
30 de junho e 7 de julho;
3. Distribuição das seguintes iniciativas legislativas;
Projeto de Lei n.º 891/XIV/2ª (PS) - Aprova a lei-quadro da atribuição da categoria
das povoações.
●

Deputado autor do parecer: GP do PSD
●

Projeto de Lei n.º 892/XIV/2ª (PS) - Elevação da Povoação de Barcouço à
categoria de Vila.
Deputado autor do parecer: GP do PSD

●

Projeto de Lei n.º 893/XIV/2ª (PS) - Elevação da povoação de Boliqueime à

categoria de Vila.
Deputado autor do parecer: GP do PSD
●

Projeto de Lei n.º 894/XIV/2ª (PS) - Elevação da Vila de Almancil à categoria de
Cidade.
Deputado autor do parecer: GP do PSD

4. Discussão e votação, na especialidade, dos Projetos de Resolução n.ºs
1182/XIV/2.ª (BE) - Por uma maior equidade na distribuição dos fundos
estruturais europeus para a região da Península de Setúbal e 1312/XIV/2.ª (IL) Pela criação urgente das NUTS II e III - Península de Setúbal;
5. Apreciação e votação do requerimento apresentado pela Sra. Deputada Cristina
Rodrigues (Ninsc) e pelo Sr. Deputado João Azevedo (PS), para audição do
Sindicato Nacional da Protecção Civil, sobre as condições de trabalho dos
Sapadores Florestais;
6. Procedimento a utilizar quanto à resposta da IGF ao requerimento apresentado
pelo PSD, no seguimento da audição do Sr. Secretário de Estado da
Descentralização e da Administração Local, no âmbito da apreciação na
especialidade do Projeto de Lei n.º 684/XIV/2.ª (PS), que altera as regras de
enquadramento do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL);
7. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1397/XIV/2.ª (PCP) - Recomenda ao
Governo a contratação de trabalhadores da saúde para as unidades do SNS;
8. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1382/XIV/2.ª (PSD) - Recomenda ao
Governo que desenvolva os estudos e procedimentos necessários à formalização
de proposta de criação de nova NUT II abrangendo as NUT III da Lezíria do Tejo,
Médio Tejo e Oeste, para apresentação à Comissão Europeia no início de 2022,
no quadro do Regulamento (CE) n.º 1059/2003;
9. Outros assuntos.
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