
 

DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 9 DE NOVEMBRO 

COMISSÕES 

Às 11h00, a Comissão de Agricultura e Mar ouve a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, a propósito do 

PEPAC [requerimento do BE]. 

QUARTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO 

PLENÁRIO 

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária com agendamento pela IL da apreciação do Projeto de Lei n.º 920/XIV/2.ª 

(IL) - Revoga o “Cartão do Adepto”, pela não discriminação e estigmatização de cidadãos em recintos desportivos 

(4.ª alteração à Lei n.º 39/2009, de 30 de julho). 

Procede-se de seguida ao debate da Proposta de Lei n.º 118/XIV/3.ª (GOV) - Altera as taxas previstas no Código do 

Imposto Único de Circulação e prorroga as medidas de apoio ao transporte rodoviário previstas no Estatuto dos 

Benefícios Fiscais. 

QUINTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO 

PLENÁRIO 

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária com a ordem do dia fixada pelo CDS-PP dedicada à apreciação do Projeto 

de Lei n.º 886/XIV/2.ª (CDS-PP) - Cessação de vigência do regime excecional de medidas de flexibilização da 

execução das penas e das medidas de graça no âmbito da prevenção, contenção, mitigação e tratamento da 

infeção epidemiológica por SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, constante da Lei n.º 9/2020, de 10 de abril. 

Eventual votação. 

SEXTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO 

PLENÁRIO 

Às 10h00, inicia-se a reunião plenária, sendo a ordem do dia fixada pelo PAN dedicada à apreciação das seguintes 

iniciativas: 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 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764e304e4254533942636e463161585a765132397461584e7a59573876556d5678645756796157316c626e5276637939435253387977716f6c4d6a42545a584e7a77364e764a5449775447566e61584e7359585270646d4576516b556c4d6a42535a5846315a584a70625756756447386c4d6a424264575270773666446f32386c4d6a424e6157357063335279595355794d45466e636d6c6a6457783064584a684a5449775547567961585276637955794d464246554546444a5449774c5355794d485a6c636e50446f32386c4d6a426d61573568624335775a47593d&fich=BE+Requerimento+Audi%c3%a7%c3%a3o+Ministra+Agricultura+Peritos+PEPAC+-+vers%c3%a3o+final.pdf&Inline=true
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121068
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121253
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120955
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120955
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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, e 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. 

De seguida, procede-se à apreciação do  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, e das Propostas de Resolução n.º 34/XIV/3.ª (GOV) - Aprova o Acordo entre a 

República Portuguesa e o Centro Internacional para o Diálogo Inter-religioso e Intercultural Rei Abdullah Bin 

Abdulaziz relativo à sua Sede, assinado em Lisboa, em 29 de outubro de 2021, e n.º 35/XIV/3.ª (GOV) - Aprova o 

Acordo sobre Serviços Aéreos entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, assinado em Lisboa, 

em 2 de julho de 2021. 

Votações regimentais. 
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