Reunião N.º 9 - XV Leg. 1ª Ses.
Esta agenda substitui a anteriormente distribuída

AGENDA DA REUNIÃO PLENÁRIA DE - 2022/abril/22 - (sexta-feira)

ORDEM DO DIA
10:00 Horas

1 - Proposta de Lei n.º 1/XV/1.ª (GOV)
Consagra um pacote de medidas, de natureza extraordinária e temporária, para fazer face
aos efeitos decorrentes do aumento dos preços dos combustíveis
Projeto de Lei n.º 13/XV/1.ª (PCP)
Plano Estratégico para a Soberania Alimentar Nacional
Projeto de Lei n.º 14/XV/1.ª (PCP)
Aprova medidas urgentes para a produção de cereais
Projeto de Lei n.º 15/XV/1.ª (PCP)
Medidas para melhoria do funcionamento da cadeia agroalimentar
Projeto de Lei n.º 16/XV/1.ª (PCP)
Reduz o preço dos combustíveis através do nível de incorporação de biocombustíveis
Projeto de Lei n.º 17/XV/1.ª (PCP)
Reduz do IVA da eletricidade e do gás para a taxa reduzida de 6% (Alteração ao Código do
Imposto sobre o Valor Acrescentado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 de
dezembro)
Projeto de Lei n.º 18/XV/1.ª (PCP)
Fixa um Preço de Referência para combater a especulação e reduzir os preços dos
combustíveis e do GPL
Projeto de Lei n.º 19/XV/1.ª (PCP)
Alarga o acesso à tarifa regulada de eletricidade e elimina o seu carácter transitório
Projeto de Lei n.º 20/XV/1.ª (PCP)
Elimina o chamado “adicional ao ISP” e a dupla tributação dos combustíveis (IVA sobre ISP)

Reunião N.º 9 - XV Leg. 1ª Ses.
Esta agenda substitui a anteriormente distribuída

Projeto de Lei n.º 38/XV/1.ª (CH)
Fixa um desconto extraordinário sobre o preço por litro de combustível
Projeto de Lei n.º 49/XV/1.ª (IL)
Redução do IVA da eletricidade e do gás para a taxa reduzida de 6% (Alteração ao Código
do Imposto sobre o Valor Acrescentado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 de
dezembro)
Projeto de Lei n.º 50/XV/1.ª (PCP)
Cria uma medida de apoio aos custos com a gasolina na atividade da pequena pesca
artesanal e costeira (Gasolina Verde)
Projeto de Lei n.º 51/XV/1.ª (BE)
Reduz os impostos sobre os combustíveis e elimina a dupla tributação
Projeto de Resolução n.º 9/XV/1.ª (PCP)
Regime extraordinário de apoio ao gasóleo colorido e marcado por forma a repor o preço
praticado em janeiro de 2021
Projeto de Resolução n.º 31/XV/1.ª (CH)
Recomenda ao Governo que promova uma campanha de informação que permita aos
consumidores finais acompanhar e compreender a formação e evolução dos preços dos
combustíveis
Tempos

Total

GOV* **

10 m

PS

10 m

PSD

8 m 30

CH*

6 m 30

IL*

6m

PCP*

5 m 30

BE*

5m

PAN

1m

L

1m
53 m 30

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, caso existam,
ocorrem imediatamente após a intervenção que os gera. Tanto estes como as intervenções subsequentes
respeitam a ordem de inscrição.
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2 - Proposta de Lei n.º 2/XV/1.ª (GOV)
Altera a Lei de Enquadramento Orçamental
Projeto de Lei n.º 44/XV/1.ª (PAN)
Procede à adaptação da Lei de Enquadramento Orçamental ao disposto na Lei de Bases do
Clima

Tempos

Total

GOV* **

5m

PS

5m

PSD

5m

CH

4m

IL

3m

PCP

3m

BE

3m

PAN*

1m

L

1m
30 m

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.
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3 - Debate sobre o Programa Nacional de Reformas
Projeto de Resolução n.º 7/XV/1.ª (PAN)
Previsão no Programa Nacional de Reformas – 2022 de uma adaptação do Plano Nacional
da Água às alterações climáticas, como medida de combate à seca
Projeto de Resolução n.º 38/XV/1.ª (PAN)
Recomenda ao Governo que, no âmbito do Programa Nacional de Reformas - 2022,
implemente uma Rede Nacional de Acolhimento Animal
Projeto de Resolução n.º 39/XV/1.ª (PAN)
Recomenda ao Governo que preveja no Programa Nacional de Reformas – 2022, a criação
de um plano de ação “rios livres”, despoluídos e o reforço da monitorização, controlo e
avaliação da poluição dos rios
Projeto de Resolução n.º 40/XV/1.ª (IL)
Recomenda ao Governo que implemente um Programa Nacional de Crescimento
Projeto de Resolução n.º 41/XV/1.ª (L)
Conquistas fundamentais como princípio orientador de reformas
Tempos

Total

GOV* **

10 m

PS

10 m

PSD

8 m 30

CH

6 m 30

IL*

6m

PCP

5 m 30

BE

5m

PAN*

1m

L*

1m
53 m 30

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, caso existam,
ocorrem imediatamente após a intervenção que os gera. Tanto estes como as intervenções subsequentes
respeitam a ordem de inscrição.

4 - Votações regimentais
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