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Nº Data Título Situação 

166/XII/1  2012-09-11  Solicitam a continuação em funcionamento da 
Maternidade Dr. Alfredo da Costa  

Concluída 

165/XII/1  2012-08-03  Solicitam que seja instalado um 
emissor/retransmissor TDT na freguesia de 
Corte do Pinto.  

Concluída 

164/XII/1  2012-07-30  Solicita que a Assembleia da República 
contemple, na aprovação da Proposta de Lei 
n.º 77/XII (GOV), que Altera o Código de 
Processo Penal, a modificação do n.º 1 do 
artigo 134.º do Código de Processo Penal, 
relativo à possibilidade de recusa de prestação 
de depoimento como testemunha.  

Concluída 

163/XII/1  2012-07-16  Solicitam a alteração de várias medidas 
educativas e a revogação parcial do Despacho 
13-A/2012, no que se refere ao cálculo do 
crédito horário.  

Concluída 

162/XII/1  2012-07-23  Solicitam que a Assembleia da República 
adopte medidas legislativas tendo em vista a 
reposição da constitucionalidade, da 
legalidade, da justiça, da igualdade e da 
conformidade com o direito comunitário da 
Tabela Emolumentar dos Registos e do 
Notariado, pondo fim à concorrência desleal do 
Estado com os particulares (tituladores - 
advogados, notários e solicitadores) através 
das Conservatórias.  

Concluída 

161/XII/1  2012-07-17  Contra a Reforma Administrativa, contra a 
extinção das Freguesias de Portugal e em 
defesa das Freguesias e das suas populações.  

Concluída 

160/XII/1  2012-07-17  Rejeição da Extinção de Freguesias no 
Concelho de Palmela.  

Concluída 

159/XII/1  2012-07-16  Solicita que a Assembleia da República 
contemple, na aprovação da Proposta de Lei 
n.º 77/XII (GOV), que Altera o Código de 
Processo Penal, a alteração do artigo 342.º do 
Código de Processo Penal, no sentido da 
eliminação da obrigação do arguido de 
resposta à pergunta sobre a existência de 
processos pendentes.  

Concluída 

158/XII/1  2012-07-04  Solicitam a suspensão das portagens na 
A22/Via do Infante de Sagres.  

Proposta 
para 
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apreciação 
em plenário 

157/XII/1  2012-05-24  Contra a nova lei das rendas e contra os 
despejos arbitrários que irá provocar.  

Concluída 

156/XII/1  2012-06-20  Suspensão do processo de reorganização 
administrativa territorial autárquica.  

Concluída 

155/XII/1  2012-06-15  Contra o Livro Verde da Reforma 
Administrativa.  

Concluída 

154/XII/1  2012-06-22  Contra a extinção de Freguesias.  Concluída 

153/XII/1  2012-05-24  Em defesa das freguesias do concelho de 
Salvaterra de Magos.  

Concluída 

152/XII/1  2012-06-26  Solicitam a alteração das políticas educativas e 
maior investimento na Educação.  

Concluída 

151/XII/1  2012-06-26  Solicitam a construção duma escola secundária 
na Quinta do Conde.  

Concluída 

150/XII/1  2012-07-02  Contra o corte dos subsídios de férias e Natal, 
dos funcionários públicos e equiparados.  

Concluída 

149/XII/1  2012-06-25  Defendem a continuação da disciplina de 
Educação Visual e Tecnológica no 2º Ciclo do 
Ensino Básico.  

Concluída 

148/XII/1  2012-06-25  Pela não destruição do Património 
Arqueológico Subaquático da Baia de Angra do 
Heroísmo.  

Em 
apreciação 

147/XII/1  2012-06-20  Contra o encerramento do infantário da CP na 
cidade do Entroncamento.  

Concluída 

146/XII/1  2012-06-26  Solicitam a Liberdade na escolha do prestador 
de serviços de Análises Clínicas.  

Concluída 

145/XII/1  2012-06-20  Solicita que seja incluído na tipologia das faltas 
justificadas constantes do Código do Trabalho, 
a realização de métodos de seleção em 
processos de recrutamento.  

Em 
apreciação 

144/XII/1  2012-06-20  Solicita a alteração da Portaria n.º 92/2011, de 
28 de fevereiro, de forma a ampliar o âmbito do 
Programa de Estágios Profissionais.  

Em 
apreciação 

143/XII/1  2012-06-18  Pretende suscitar a inconstitucionalidade junto 
da Assembleia da República e demais 
instâncias com competência para apreciação 
preventiva e sucessiva da legalidade e 
inconstitucionalidade da alteração ao Projeto 
de lei n.º 120/XII/1.ª, sobre a reorganização 

Concluída 
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administrativa de Lisboa apresentada e 
aprovada, na especialidade, no dia 1 de junho 
de 2012.  

142/XII/1  2012-06-08  Solicitam a manutenção do Tribunal Judicial de 
Sabrosa.  

Concluída 

141/XII/1  2012-06-15  Solicitam a criação de condições de acesso, 
em transporte público, ao Hospital de Loures.  

Em 
apreciação 

140/XII/1  2012-06-07  Solicita a alteração da Lei 3/2012, de 10 de 
janeiro de forma a ampliar o seu âmbito de 
aplicação ao Regime do Contrato de Trabalho 
em Funções Públicas (RCTFP).  

Concluída 

139/XII/1  2012-06-07  Pretende que sejam criadas condições para a 
concretização do n.º 3 da Lei n.º 32/2007, de 
13 de agosto (Regime jurídico das associações 
humanitárias de bombeiros).  

Concluída 

138/XII/1  2012-06-06  Contra o aumento do IVA nos serviços de 
restauração e bebidas.  

Concluída 

137/XII/1  2012-05-24  Solicitam a revogação do aumento das taxas 
moderadoras e medidas para assegurar o 
transporte de doentes.  

Concluída 

136/XII/1  2012-05-28  Conta o encerramento da escola EB1 
Palaçoulo.  

Concluída 

135/XII/1  2012-05-25  Pela libertação de Asia Bibi.  Concluída 

134/XII/1  2012-05-23  Petição contra o mega agrupamento entre 
escolas de Rebordosa e Vilela.  

Concluída 

133/XII/1  2012-05-23  Solicitam que a Assembleia da República volte 
a discutir a necessidade de construção 
imediata do IC 35, no troço Penafiel-Entre os 
Rios, e a recomende ao Governo.  

Em 
apreciação 

132/XII/1  2012-05-15  Pretendem que seja criada uma Comissão 
Nacional de proteção à terceira idade e seja 
lançada uma campanha de sensibilização no 
sentido de alertar para o abandono e maus 
tratos de que muitos idosos são vítimas.  

Em 
apreciação 

131/XII/1  2012-05-14  Pretendem que a disciplina de Educação 
Tecnológica faça parte do currículo nacional do 
2º e 3º Ciclos como disciplina obrigatória.  

Concluída 

130/XII/1  2012-05-10  Pretende que seja criada legislação no sentido 
de ser considerado crime, situações em que, 
nos hospitais, os doentes são internados e os 
amarram deixando-os imobilizados mesmo que 

Concluída 
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estes estejam em perfeitas condições 
psicológicas e físicas, ressalvando apenas 
exceções bem fundamentadas.  

129/XII/1  2012-04-27  Solicita a revisão da legislação vigente que 
obriga os cidadãos ao pagamento de 
contribuição autárquica.  

Concluída 

128/XII/1  2012-05-07  Solicitam a manutenção do Serviço Local de 
Finanças de Castelo da Paiva.  

Proposta 
para 
apreciação 
em plenário 

127/XII/1  2012-04-27  Pretendem que sejam retomados todos os 
protocolos que existiam entre todos os 
organismos e o Hospital da Cruz Vermelha.  

Concluída 

126/XII/1  2012-03-28  Solicitam a construção de um pavilhão 
desportivo na Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos 
de Vale de Milhaços.  

Concluída 

125/XII/1  2012-05-02  Contra o encerramento do tribunal de Ansião.  Concluída 

124/XII/1  2012-04-20  Solicita a aprovação de legislação que 
criminalize a violação da liberdade de religião.  

Concluída 

123/XII/1  2012-04-13  Pretendem que o Governo desencadeie os 
estudos, calendarização e promoção dos 
trabalhos necessários à mitigação dos 
problemas de vária ordem que assolam a Ria 
Formosa.  

Concluída 

122/XII/1  2012-04-13  Solicitam a reabertura da estação de correios 
de Safara, com a manutenção da totalidade de 
serviços que prestava até ao seu 
encerramento.  

Concluída 

121/XII/1  2012-04-18  Solicitam o prolongamento do horário de 
funcionamento do Centro de Saúde, durante a 
semana e a sua reabertura aos Sábados, 
Domingos e Feriados.  

Concluída 

120/XII/1  2012-04-13  Solicitam que o dia 11 de Junho seja 
reconhecido como "Dia Nacional do 
Mergulhador".  

Concluída 

119/XII/1  2012-04-12  Pretende que se crie legislação adequada que 
obrigue os operadores de televisão por cabo a 
prestarem o serviço de TDT, a todos os 
portugueses utilizadores dos canais de 
televisão de sinal aberto.  

Concluída 

118/XII/1  2012-04-16  Solicitam a manutenção em atividade plena da 
Unidade Hospitalar de Alcobaça.  

Concluída 
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117/XII/1  2012-04-11  Solicita a reposição do princípio de equidade 
fiscal no que respeita aos funcionários públicos, 
sobretudo, em simultaneidade, quando são 
cônjuges os dois elementos do agregado 
familiar e no caso das famílias monoparentais, 
que ficam privadas anualmente de 4 subsídios 
(Natal e férias).  

Concluída 

116/XII/1  2012-03-29  Solicitam a manutenção de todos os serviços 
do Centro Hospitalar de Torres Vedras, assim 
como reforço financeiro e o reforço do número 
de profissionais de saúde.  

Concluída 

115/XII/1  2012-01-20  Solicitam a não exclusão de uma profissional 
da USF.  

Concluída 

114/XII/1  2012-03-26  Pretende que seja extinto o Imposto municipal 
sobre imóveis (IMI).  

Concluída 

113/XII/1  2012-03-26  Não à mudança horária.  Concluída 

112/XII/1  2012-03-14  Solicitam à Assembleia da República que tome 
medidas legislativas no sentido de fazer valer 
nas portagens das ex-Scut e na ponte Vasco 
da Gama o desconto de 30% para os 
motociclos portadores do dispositivo de 
cobrança automática denominado Via Verde.  

Concluída 

111/XII/1  2012-03-16  Por uma política transparente aplicada ao 
preço dos combustíveis em Portugal  

Em 
apreciação 

110/XII/1  2012-03-16  Solicita a reposição do princípio de equidade 
fiscal no que respeita aos funcionários públicos, 
sobretudo, em simultaneidade, quando são 
cônjuges os dois elementos do agregado 
familiar.  

Concluída 

109/XII/1  2012-03-05  Pretendem a manutenção do Hospital das 
Caldas da Rainha.  

Concluída 

108/XII/1  2012-03-06  Pela Manutenção do Centro de Saúde das 
Termas de Caldelas.  

Concluída 

107/XII/1  2012-03-07  Solicitam a demissão do Presidente da 
República.  

Concluída 

106/XII/1  2012-02-24  Solicita que a Assembleia da República 
requeira ao Tribunal Constitucional, em 
fiscalização abstrata sucessiva, a declaração 
de inconstitucionalidade com força obrigatória 
geral do n.º 7 do artigo 4.º e do artigo 8.º do 
Regulamento das Custas Processuais (Lei n.º 
7/2012, de 13 de Fevereiro).  

Concluída 
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105/XII/1  2012-03-06  Pretendem que o Ministro da Saúde reavalie a 
reforma que pretende levar a cabo nos serviços 
de saúde do Oeste, criando um único Centro 
Hospitalar.  

Concluída 

104/XII/1  2012-03-04  Pretendem processar o Estado português pela 
demora na resolução do Processo 9041/04.8 
TBMAI ¿ 4.º Juízo cível, Maia  

Concluída 

103/XII/1  2012-02-28  Solicitam a construção de um novo Centro de 
Saúde para a Baixa da Banheira.  

Concluída 

102/XII/1  2012-03-01  Contra o encerramento dos estabelecimentos 
de ensino pré-escolar e do 1º ciclo da freguesia 
de Parada de Bouro.  

Concluída 

101/XII/1  2012-02-26  Pretendem que seja cumprido o estabelecido 
no protocolo realizado entre o Instituto de 
Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) e a 
Cooperativa Nova Imagem, devendo o IHRU 
tomar a posse das construções já edificadas.  

Concluída 

100/XII/1  2012-02-22  Solicitam a alteração do Estatuto dos 
Deputados, nomeadamente quanto ao regime 
de Segurança Social.  

Concluída 

99/XII/1  2012-02-23  Solicitam a suspensão imediata do processo de 
reorganização do Centro hospitalar do Médio 
Tejo.  

Concluída 

98/XII/1  2012-02-24  Solicitam a continuidade do Euronews em 
língua portuguesa.  

Concluída 

97/XII/1  2012-02-15  Solicitam a imediata reposição dos passes 
escolares e o cumprimento do direito de todos 
os jovens à mobilidade e acesso a transportes 
públicos.  

Concluída 

96/XII/1  2012-01-10  Para a manutenção do feriado oficial do 1.º de 
dezembro  

Concluída 

95/XII/1  2012-02-13  Solicitam medidas legislativas para resposta a 
situações de violência escolar.  

Concluída 

94/XII/1  2012-02-13  Pela alteração do Estatuto do Bolseiro de 
Investigação.  

Concluída 

93/XII/1  2012-02-14  Pretendem que se uniformizem os grupos de 
recrutamento dos docentes de Educação 
Especial entre a Madeira e o Continente.  

Concluída 

92/XII/1  2012-02-12  Solicita a abolição do Acordo Ortográfico.  Concluída 

91/XII/1  2012-02-10  Pretendem que a alteração do regime de 
acesso ao ensino superior, para alunos do 

Concluída 
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ensino recorrente, só produza efeito para os 
acessos posteriores a 2012.  

90/XII/1  2012-02-08  Pela Remodelação e Electrificação da Linha do 
Douro, no troço Caíde - Marco de Canaveses, 
a Remodelação das Estações Marco, Livração 
e Vila Meã e a Requalificação da Linha do 
Tâmega.  

Concluída 

89/XII/1  2012-01-18  Solicita a isenção de taxas moderadoras dos 
Dadores de Sangue.  

Concluída 

88/XII/1  2012-01-26  Pretende que seja retirado o carácter de 
utilidade pública e eliminada a obrigatoriedade 
de inscrição na Ordem dos Técnicos Oficiais de 
Contas (OTOC).  

Concluída 

87/XII/1  2012-01-19  Solicitam a regulamentação da profissão dos 
diplomados com os cursos de Gerentologia 
Social e a criação do Estatuto do Idoso.  

Concluída 

86/XII/1  2012-01-26  Pelo pequeno-almoço nas escolas.  Concluída 

85/XII/1  2012-01-24  Não ao encerramento do Vice-Consulado de 
Portugal em Osnabrück (Alemanha).  

Concluída 

84/XII/1  2012-01-24  Solicita a eliminação da imunidade 
parlamentar.  

Concluída 

83/XII/1  2012-01-23  Pedido para que o apoio ao estudo no 1.º Ciclo 
seja considerado como componente letiva.  

Concluída 

82/XII/1  2012-01-22  Contra a proposta de lei do arrendamento 
urbano aprovada em Conselho de Ministros a 
29 de Dezembro de 2011.  

Concluída 

81/XII/1  2012-01-09  Requerem que a AR solicite junto do Governo a 
materialização da remodelação e requalificação 
da Linha do Tâmega e que pugne pela 
manutenção do serviço de transporte 
rodoviário, feito em autocarros, assegurado 
pela CP, até à reabertura da Linha do Tâmega.  

Concluída 

80/XII/1  2012-01-10  Cumprimento do artigo 13.º do Tratado de 
Lisboa, que Portugal assinou e ratificou, e 
consequente a imediata alteração dos Códigos 
Civil e Penal, na parte respeitante aos animais, 
seres sencientes, e não coisas móveis.  

Concluída 

79/XII/1  2012-01-10  Solicitam que na A33/IC32 seja instituída 
isenção de portagem entre Casas Velhas e a 
futura Rotunda da Quinta da Queimada.  

Em 
apreciação 

78/XII/1  2011-12-30  Impacto da legislação aprovada na Concluída 
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sustentabilidade financeira das farmácias e 
serviços prestados.  

77/XII/1  2011-12-20  Petição contra o aumento do preço dos 
transportes.  

Em 
apreciação 

76/XII/1  2011-12-13  Petição contra a redução ou extinção dos 
horários noturnos da Rede Metro e Carris.  

Em 
apreciação 

75/XII/1  2011-12-16  Petição contra a supressão do elétrico n.º 18  Em 
apreciação 

74/XII/1  2011-12-22  Pretendem a garantia de que nenhum 
profissional das USF possa ser excluído da 
equipa USF.  

Concluída 

73/XII/1  2011-12-15  Solicitam a reabertura do Serviço de 
Atendimento Permanente no Centro de Saúde 
de Torre de Moncorvo e o reforço dos meios 
humanos e técnicos, de forma a garantir que os 
serviços prestados nos Cuidados Primários e 
Diferenciados estejam ao nível das exigências 
que a lei estabelece e que o direito e a saúde 
impõem.  

Concluída 

72/XII/1  2011-12-20  Solicita o sancionamento da prática reiterada 
de actos de má gestão e desadequados às 
funções do Conselho de Administração do 
Centro Hospitalar de Póvoa do Varzim/Vila do 
Conde.  

Concluída 

71/XII/1  2011-12-22  Solicitam a manutenção e reposição dos 
serviços do Hospital de S. Paulo, em Serpa.  

Concluída 

70/XII/1  2011-12-14  Por uma formação inicial autónoma dos 
professores de Geografia e História.  

Concluída 

69/XII/1  2011-12-14  Petição contra os critérios do Eixo 2 do 
Documento Verde.  

Concluída 

68/XII/1  2011-12-14  Pretende que seja realizado um Referendo 
Nacional relativo ao Novo Acordo Ortográfico.  

Concluída 

67/XII/1  2011-12-14  Pretende que o dia 5 de Outubro continue a ser 
feriado por ser um dos mais importantes de 
Portugal como nação livre e independente.  

Concluída 

66/XII/1  2011-12-09  Solicitam a constituição de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito com o objectivo de 
avaliar a aplicação da lei pelo 1.º Juízo do 
Tribunal de Execução de Penas de Lisboa no 
que se refere à concessão de licenças de saída 
jurisdicional e à aplicação da liberdade 
condicional.  

Concluída 
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65/XII/1  2011-12-02  Sobre as privatizações no sector empresarial 
do Estado e o ataque à Administração Pública.  

Concluída 

64/XII/1  2011-12-06  Solicitam a tomada de medidas necessárias e 
legais para que não se extingam freguesias.  

Concluída 

63/XII/1  2011-11-28  Reintegração no Exército do Capitão de 
Infantaria Artur Carlos Barros Basto, que foi 
alvo de segregação político-religiosa no ano de 
1937.  

Concluída 

62/XII/1  2011-11-30  As artes e a cultura para além da crise.  Concluída 

61/XII/1  2011-11-25  Contra a Aprovação do OE2012. Solicitam à 
Assembleia da República a elaboração e 
aprovação de propostas alternativas de 
austeridade que promovam uma maior 
equidade, justiça social e estabilidade 
económica.  

Concluída 

60/XII/1  2011-11-25  Pretendem que a Assembleia da República 
reconheça legalmente o dia 5 de Novembro 
como o "Dia Nacional da Gestão Sustentável 
de Resíduos".  

Concluída 

59/XII/1  2011-11-22  Solicita o apoio da Assembleia da República 
para que o dia 23 de Agosto seja considerado o 
"Dia Europeu da Memória das Vítimas do 
Estalinismo e do Nazismo".  

Concluída 

58/XII/1  2011-11-22  Reforço da cobertura da Televisão Digital 
Terrestre nas localidades integradas na 
Associação de Freguesias do Vale do Mouro.  

Concluída 

57/XII/1  2011-11-11  Solicita a alteração do artigo 823.º do Código 
de Processo Civil, no sentido de passar a ser 
impenhorável a casa de morada de família do 
executado se o exequente for o Estado, as 
autarquias locais ou a Segurança Social.  

Concluída 

56/XII/1  2011-11-18  Contra o Aumento do Tarifário de Água e 
Saneamento no Concelho de Sintra.  

Concluída 

55/XII/1  2011-10-27  Não à redução de autarquias e de 
trabalhadores.  

Concluída 

54/XII/1  2011-10-27  Sobreiro - Árvore Nacional de Portugal.  Concluída 

53/XII/1  2011-11-08  Solicitam que seja analisada pelo Plenário da 
Assembleia da República a possibilidade da 
construção de uma circular urbana de Alverca 
do Ribatejo, alternativa à EN10, a nascente do 
caminho-de-ferro.  

Concluída 
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52/XII/1  2011-11-11  Requerem uma alargada discussão pública e a 
aprovação de medidas alternativas às que 
geram iniquidades e que constam da actual 
Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 
2012.  

Concluída 

51/XII/1  2011-11-11  Pretende que o programa curricular do próximo 
ano letivo não exclua a disciplina de 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação(TIC)  

Concluída 

50/XII/1  2011-11-11  Pretende o cancelamento definitivo da 
construção da mini-hídrica do Rio Mondego, no 
troço Penacova-Coimbra, aprovada pela 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 
72/2010.  

Concluída 

49/XII/1  2011-10-27  Metro para a Trofa.  Concluída 

48/XII/1  2011-10-27  Solicita que seja alterado o regime do 
arrendamento urbano, nos termos constantes 
do memorando de entendimento com a troika.  

Concluída 

47/XII/1  2011-10-26  Pede à Assembleia da República que extinga o 
Rendimento Social de Inserção.  

Concluída 

46/XII/1  2011-10-26  Pretendem que a Assembleia da República 
promova um debate urgente sobre recibos 
"verdes" que vise alterações legislativas a este 
tipo precário de vínculo laboral.  

Concluída 

45/XII/1  2011-09-30  Solicitam tomada de medidas para eventual 
destituição do Presidente do Conselho 
Regulador da ERC.  

Concluída 

44/XII/1  2011-10-07  Solicitam que a Assembleia da República 
legisle no sentido de reformular a forma de 
pagamento das compensações devidas aos 
advogados inscritos no Sistema de Acesso ao 
Direito e aos Tribunais.  

Concluída 

43/XII/1  2011-10-06  Solicitam à Assembleia da República para que 
delibere no sentido de ser reconhecida a 
experiência profissional dos docentes com mais 
de 16 anos de serviço docente, actualmente 
posicionados no 4.º escalão, isentando-os da 
obrigatoriedade de terem aulas observadas.  

Concluída 

42/XII/1  2011-09-27  Pretendem a criação e aprovação do Estatuto 
do Doente Crónico, tal como a Tabela Nacional 
de Incapacidade e Funcionalidades da Saúde.  

Concluída 

41/XII/1  2011-09-21  Pretendem a tomada de medidas adequadas 
para que todos os portadores de Paramiloidose 

Concluída 
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em fase inicial da doença possam iniciar o seu 
tratamento com Tafamidis.  

40/XII/1  2011-09-21  Pretendem que os concursos para as áreas de 
arquivo e bibliotecas da administração pública, 
tenham como requisito obrigatório habilitações 
na área da Ciência da Informação ou 
Documentação.  

Concluída 

39/XII/1  2011-09-16  Pretendem que se regulamente a 
comparticipação efectiva no Serviço Nacional 
de Saúde da vigilância autónoma dos 
Enfermeiros Especialistas em Enfermagem de 
Saúde Materna e Obstétrica (EEESMO) da 
gravidez de baixo risco (Lei 9/2009 de 4 de 
Março) bem como a prescrição de alguns 
fármacos devidamente protocolados para esse 
tipo de gravidez.  

Concluída 

38/XII/1  2011-09-16  Pretende que o Governo legisle no sentido de 
os bancos não cobrarem taxa na amortização 
antecipada de créditos à habitação.  

Concluída 

37/XII/1  2011-09-14  Solicita a alteração ao n.º 2 do artigo 80.º do 
Estatuto da Aposentação.  

Concluída 

36/XII/1  2011-09-09  Pretende que a eventual alteração à Taxa 
Social Única, em consequência das obrigações 
impostas pela Troica, não seja realizada 
através do aumento do IVA.  

Concluída 

35/XII/1  2011-09-09  Solicitam que seja reconhecida a isenção do 
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) aos 
prédios sitos no Centro Histórico de Évora.  

Concluída 

34/XII/1  2011-09-01  Solicita que se reflicta sobre a utilidade da 
Provedoria de Justiça e consequentemente se 
pondere a sua extinção.  

Concluída 

33/XII/1  2011-09-01  Solicita que seja criada uma Comissão de 
Inquérito para averiguar se houve crime de 
violação das normas de execução orçamental, 
praticado por detentores de cargos políticos na 
Região Autónoma da Madeira.  

Concluída 

32/XII/1  2011-09-01  Pretende que o Código de Trabalho seja 
alterado e coloque trabalhadores do sector 
privado versus funcionários públicos, em pé de 
igualdade, no que diz respeito a 
benefícios/oportunidades.  

Concluída 

31/XII/1  2011-09-01  Solicita a suspensão definitiva do projecto que 
visa a ligação ferroviária em linha de alta 

Concluída 
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velocidade, optando pela ligação em linha 
convencional, de bitola dupla, adaptada à 
utilização por composições pendulares de alta 
velocidade.  

30/XII/1  2011-09-01  Solicita a revogação da Lei n.º 9/2010, de 31 e 
Maio que aprova o casamento homossexual.  

Concluída 

29/XII/1  2011-09-01  Pretende que a IVG deixe de pertencer à lista 
de cuidados prestados pelo SNS e excluída 
dos serviços prestados pelos hospitais e 
equipamentos de saúde públicos.  

Concluída 

28/XII/1  2011-08-31  Solicita que se crie legislação que fortaleça a 
agricultura nacional, incentive o latifúndio e 
acabe com os campos abandonados uma vez 
que nem todos os tipos de plantações 
necessitam de latifúndios para sobreviver.  

Concluída 

27/XII/1  2011-08-29  Solicita que os funcionários do BPN que não 
vão fazer parte dos quadros do BIC, possam 
ser integrados na Caixa Geral de Depósitos  

Concluída 

26/XII/1  2011-08-29  Solicita que seja revista a actual legislação no 
sentido de ser aplicado o IMI apenas a 2.ªs 
habitações.  

Concluída 

25/XII/1  2011-08-29  Solicita que se legisle no sentido de melhorar a 
concorrência entre as farmácias e entre os 
taxis.  

Concluída 

24/XII/1  2011-08-29  Solicita que as compras de sistemas operativos 
e de viaturas para a Administração Pública, 
sejam feitos a empresas portuguesas.  

Concluída 

23/XII/1  2011-08-25  Solicita que seja alterado o tarifário em vigor 
para visitas aos monumentos nacionais.  

Concluída 

22/XII/1  2011-08-25  Pretende alteração à actual legislação que visa 
compensar despesas de funeral.  

Concluída 

21/XII/1  2011-08-25  Pretende a verificação, pelo Tribunal 
Constitucional, da constitucionalidade da Lei n.º 
16/2007, de 17 de Abril, que permite à mulher a 
interrupção voluntária da gravidez até à 10ª 
semana.  

Concluída 

20/XII/1  2011-08-10  Solicitam a manutenção e o melhoramento dos 
comboios regionais no Ramal de Cáceres 
(Torre das Vargens - Marvão).  

Concluída 

19/XII/1  2011-07-26  Solicitam a aprovação de uma lei de amnistia 
para as infracções disciplinares cometidas por 
militares por motivo do associativismo 

Concluída 
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representativo das Forças Armadas.  

18/XII/1  2011-07-13  Solicitam a constituição de um Governo de 
iniciativa presidencial liderado por Medina 
Carreira, com apoio parlamentar maioritário.  

Concluída 

17/XII/1  2011-07-29  Pretendem que as embalagens de acuçar, 
actualmente de 12 gramas passem a conter o 
máximo de 6 gramas (Decreto-Lei n.º 290/2003 
de 15 de Novembro).  

Concluída 

16/XII/1  2011-07-27  Encerramento de Extensões de Saúde no 
Concelho de Seia.  

Concluída 

15/XII/1  2011-07-26  Pretende que seja alterada a Base de Dados 
do IEFP/Segurança Social.  

Concluída 

14/XII/1  2011-07-26  Solicita medida legislativa que possibilite a 
reconstituição das carreiras dos militares 
prejudicados durante o PREC.  

Concluída 

13/XII/1  2011-07-26  Pretende alteração à actual legislação no que 
se refere à prescrição de medicamentos 
genéricos.  

Concluída 

12/XII/1  2011-07-26  Solicitam que o dia 30 de Setembro seja 
reconhecido como "Dia Nacional da(o)s 
Secretária(o)s".  

Concluída 

11/XII/1  2011-07-26  Solicitam a suspensão do actual modelo de 
avaliação de desempenho dos professores.  

Concluída 

10/XII/1  2011-06-30  Dar dignidade à vida das mulheres.  Concluída 

9/XII/1  2011-07-13  Solicitam que sejam retomadas, com urgência, 
as negociações com a Comissão Europeia que 
visam alterar o regime de benefícios fiscais 
aplicável à Zona Franca da Madeira.  

Concluída 

8/XII/1  2011-07-13  Pretendem que o Banco de Portugal inicie uma 
série de estudos e debates tendo em vista a 
medição da Felicidade Interna Bruta em 
Portugal.  

Concluída 

7/XII/1  2011-07-13  Pretendem uma melhor e mais adequada 
programação de cinema, na RTP2  

Concluída 

6/XII/1  2011-07-13  Pretende que o Posto de Comando do MFA 
seja classificado como Monumento Nacional.  

Concluída 

5/XII/1  2011-07-13  Pretendem que o "cheque educação" 
disponibilize o valor para a educação do aluno, 
quer inscrito na escola publica ou privada, para 
todos os níveis de ensino, permitindo assim, 
uma melhor gestão do orçamento de estado no 

Concluída 
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que concerne à educação.  

4/XII/1  2011-07-13  Solicita que a Assembleia da República realize 
um debate sobre o elevado número de votos 
em branco nas eleições legislativas e que 
legisle no sentido de os votos em branco 
passarem a ser contabilizados na distribuição 
de mandatos  

Concluída 

3/XII/1  2011-07-13  Solicita que as candidaturas aos diversos actos 
eleitorais possam também ser apresentadas 
por grupos de cidadãos eleitores, à 
semelhança do previsto para as eleições dos 
órgãos das autarquias locais  

Concluída 

2/XII/1  2011-07-13  Solicita o fim das corridas de touros em 
Portugal.  

Concluída 

1/XII/1  2011-07-13  Pretende que seja retomada a possibilidade 
que já fora prevista na Lei n.º 14/79 (Lei 
Eleitoral para a Assembleia da República), 
mais tarde revogada pela Lei n.º 10/95, de 7 de 
Abril, no sentido de permitir o "voto por 
correspondência" a todos os militares que se 
encontrem em missão, no território nacional ou 
no estrangeiro.  

Concluída 
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