
AGENDA DA REUNIÃO PLENÁRIA DE - 2022/dezembro/21 - (quarta-feira)
   
 
ORDEM DO DIA
 
  15:00 Horas
 
1 - Proposta de Lei n.º 42/XV/1.ª (GOV)
 
Procede à alteração do regime jurídico das autarquias locais, aprofundando o regime das
áreas metropolitanas e das comunidades intermunicipais
 
 
 

Notas:
 
* Os autores das iniciativas 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)].
 
*** Intervenção do proponente e dos autores dos arrastamentos. Os pedidos de
esclarecimento ocorrem imediatamente após a intervenção que os gera. Tanto estes como
as intervenções subsequentes respeitam a ordem de inscrição.
 

Tempos

GOV* ** 5 m

PS 5 m

PSD 5 m

CH 4 m

IL 3 m

PCP 3 m

BE 3 m

PAN 1 m

L 1 m

Total 30 m

Reunião N.º 69 - XV Leg. 1ª Ses.

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152042


2 - Proposta de Lei n.º 34/XV/1.ª (GOV)
 
Autoriza o Governo a legislar em matéria relativa ao destacamento dos condutores do setor
do transporte rodoviário, transpondo a Diretiva 2020/1057 e criando o respetivo regime
sancionatório
 
Projeto de Lei n.º 253/XV/1.ª (CH)
 
Determina que a profissão de motorista de veículos pesados de mercadorias e de
passageiros seja considerada de desgaste rápido 
 
 

Notas:
 
* Os autores das iniciativas 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)].
 
*** Intervenção do proponente e dos autores dos arrastamentos. Os pedidos de
esclarecimento ocorrem imediatamente após a intervenção que os gera. Tanto estes como
as intervenções subsequentes respeitam a ordem de inscrição.
 

Tempos

GOV* ** 5 m

PS 5 m

PSD 5 m

CH* 4 m

IL 3 m

PCP 3 m

BE 3 m

PAN 1 m

L 1 m

Total 30 m

Reunião N.º 69 - XV Leg. 1ª Ses.
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151936
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=141826


3 - Projeto de Lei n.º 216/XV/1.ª (PS)
 
Assegura o acesso às campanhas de publicidade institucional do Estado, aos órgãos de
comunicação social direcionados às comunidades portuguesas no estrangeiro, procedendo
à segunda alteração à Lei n.º 95/2015, de 17 de agosto
 
Projeto de Lei n.º 250/XV/1.ª (PAN)
 
Procede à terceira alteração à Lei n.º 95/2015, de 17 de agosto, por forma a Incluir no seu
âmbito de aplicação a publicidade institucional das entidades administrativas independentes
 
Projeto de Lei n.º 394/XV/1.ª (CH)
 
Alarga o âmbito de aplicação da Lei n.º 95/2015, de 17 de Agosto, passando a contemplar
as comunidades portuguesas no estrangeiro 
 
Projeto de Resolução n.º 317/XV/1.ª (PSD)
 
Recomenda ao Governo que cumpra o estabelecido na lei e publique atempadamente o
Despacho que define os montantes dos apoios a atribuir no âmbito do regime de incentivos
à comunicação social de âmbito regional e local
 

Notas:
 
* Os autores das iniciativas 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)].
 
*** Intervenção do proponente e dos autores dos arrastamentos. Os pedidos de
esclarecimento ocorrem imediatamente após a intervenção que os gera. Tanto estes como
as intervenções subsequentes respeitam a ordem de inscrição.
 

Tempos

GOV 5 m

PS* ** 5 m

PSD* 5 m

CH* 4 m

IL 3 m

PCP 3 m

BE 3 m

PAN* 1 m

L 1 m

Total 30 m

Reunião N.º 69 - XV Leg. 1ª Ses.

3

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=131727
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=141823
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152122
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152151


4 - Projeto de Lei n.º 135/XV/1.ª (PCP)
 
Aprova o estatuto da condição policial
 
Projeto de Lei n.º 136/XV/1.ª (PCP)
 
Gestão democrática do Sistema de Assistência na Doença da GNR e PSP (Sexta alteração
ao Decreto-lei n.º 158/2005, de 20 de setembro)
 
Projeto de Resolução n.º 158/XV/1.ª (PCP)
 
Recomenda ao Governo que inicie um processo de estudo e discussão com vista à criação
de uma polícia nacional de natureza civil em substituição da PSP e da GNR
 
Projeto de Lei n.º 147/XV/1.ª (CH)
 
Procede à atualização dos montantes da componente fixa do suplemento de condição militar
 
Projeto de Lei n.º 245/XV/1.ª (CH)
 
Eliminação do fator de sustentabilidade aplicado aos agentes da Polícia de Segurança
Pública aposentados, não abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 4/2017, de 6 de janeiro
 
Projeto de Lei n.º 254/XV/1.ª (CH)
 
Atribui aos efetivos com funções policiais das forças e serviços de segurança a qualificação
de profissão de desgaste rápido
 
Projeto de Lei n.º 256/XV/1.ª (CH)
 
Altera o Decreto-Lei n.º 243/2015, de 19 de Outubro, garantindo o cumprimento dos critérios
de pré-aposentação e aposentação dos profissionais da Polícia de Segurança Pública de
acordo com o seu Estatuto Profissional
 

Reunião N.º 69 - XV Leg. 1ª Ses.
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121572
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121573
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=131734
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121599
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=141803
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=141832
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=141834


Projeto de Lei n.º 381/XV/1.ª (PAN)
 
Aumenta a componente fixa do suplemento por serviço e risco dos profissionais das forças e
serviços de segurança
 

Notas:
 
* Os autores das iniciativas 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)].
 
*** No caso de agendamento potestativo, o proponente dispõe do mesmo tempo do maior
GP [artigo 145.º, n.º 2, alínea f)].
 
**** Intervenção do proponente e dos autores dos arrastamentos. Os pedidos de
esclarecimento ocorrem imediatamente após a intervenção que os gera. Tanto estes como
as intervenções subsequentes respeitam a ordem de inscrição.
 
 
 
 
 

Tempos

GOV 10 m

PS 10 m

PSD 8 m 30

CH* 6 m 30

IL 6 m

PCP* ** 5 m 30

BE 5 m

PAN* 1 m

L 1 m

Total 53 m 30

Reunião N.º 69 - XV Leg. 1ª Ses.
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152107


 
 
5 - Petição N.º 252/XIV/2.ª
 
Da iniciativa de António José Ladeira Soares Neto e outros - Contra a construção do Novo
Aeroporto Montijo e a favor do Aeroporto Beja
Projeto de Resolução n.º 109/XV/1.ª (L)

Recomenda ao Governo que desenvolva um Plano Nacional Aeroportuário, sujeito a
Avaliação Ambiental Estratégica

Projeto de Resolução n.º 114/XV/1.ª (BE)

Pela dinamização do transporte de passageiros no aeroporto de Beja

Projeto de Resolução n.º 308/XV/1.ª (PCP)

Aproveitamento do Aeroporto de Beja nas suas diversas dimensões e potencialidades

DEBATE

Tempos

GOV 5 m

PS 5 m

PSD 5 m

CH 4 m

IL 3 m

PCP* 3 m

BE* 3 m

PAN 1 m

L* 1 m

Total 30 m

Notas:

* Os autores das iniciativas que sejam agendadas por arrastamento com a petição dispõem
de mais 1 minuto cada.

** O formato é idêntico ao do processo legislativo.

6 - Votação da Proposta de Lei n.º 42/XV/1.ª (GOV)

Reunião N.º 69 - XV Leg. 1ª Ses.
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121608
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121616
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152104

