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ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 
1. Aprovação da Ata nº 6
 
2. Petições
 
Relatório Final Petição n.º 264/XIV/2.ª - contra a instalação de ETAR e poluição proveniente
da destilaria em Levira – Deputada Relatora Joana Sá Pereira (PS)
 
3. Iniciativas Legislativas
 
PJL 124/XV/1 (CH) - Procede à alteração do Decreto-Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro,
no sentido de promover uma utilização eficiente dos recursos hídricos
 
Relator cabe ao GP PS
 
PJL 137/XV/1 (PCP)- Estabelece medidas para preservação e remediação de solos
 
Relator cabe ao GP PSD 
 
PJL 138/XV/1 (PCP) - Estrutura a orgânica e a forma de gestão das Áreas Protegidas
 
Relator cabe ao GP PS
 
PJL 139/XV/1 (PCP) - Atualização da caracterização e diagnóstico do estado das áreas
protegidas e do regime de aprovação de projetos
 
 Relator cabe ao GP PSD
 
PJL 140/XV/1 (BE) - Garante a gestão pública do abastecimento de água e do saneamento
 
Relator cabe ao GP PS
 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13634
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121561
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121574
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121575
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121576
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121577


4. Projetos de Resolução
 
(Definição de metodologia de apreciação)
 
PJR 85/XV/1 (PSD) - Programa de redução das perdas de água nas redes de abastecimento
público
 
PJR 87/XV/1 (PSD) - Reforçar a capacidade de armazenamento das albufeiras 
 
 
 
4.1 Apreciação e discussão
 
PJR 42/XV/1 (PAN) - Criação de um grupo de trabalho sobre arrojamentos na costa
portuguesa
 
PJR 44/XV/1 (BE) - Recomenda ao Governo a publicação da legislação ProSolos, o
mapeamento urgente dos solos contaminados e que os fundos do PRR não sejam utilizados
para a desresponsabilização e compensação dos poluidores
 
PJR 33/XV/1 (PSD) - ProSolos - Prevenção da contaminação e remediação de solos (por
arrastamento)
 
PJR 61/XV/1 (BE) - Recomenda a remoção de infraestruturas hidráulicas obsoletas
 
 
 
5. Apreciação e votação do parecer: Conta Geral do Estado 2020 (CGE) – Deputado
Relator Hugo Pires (PS)
 
6. Distribuição para elaboração de parecer: PTCE 2022 - Escrutínio do Programa de
Trabalho da Comissão Europeia para 2022 – Relator cabe ao GP PS
 
7. Apreciação e votação do Requerimento apresentado pelo GP do PSD para audições com 
Aldeamento Turístico Herdade do Montalvo / Professor Manuel Duarte Pinheiro, 
Associação de Agricultores de Alcácer do Sal, Câmara Municipal de Alcácer do Sal,
Administração da Região Hidrográfica do Alentejo (ARHA) / Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAPA) e  Zero –
Associação Sistema Terrestre Sustentável, sobre consumo insustentável de recursos
hídricos subterrâneos no concelho de Alcácer do Sal.
 
8. Outros Assuntos
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https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121541
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121549
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121433
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121443
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121416
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121477
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2021-645
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2021-645

