ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E SECRETARIADO
DIVISÃO DE APOIO AO PLENÁRIO

VOTAÇÕES EFETUADAS EM 2014-01-17

DELIBERAÇÃO
Voto n.º 169/XII/3.ª – apresentado pelo PPD/PSD, PS e CDS-PP, de
Congratulação pela eleição do Cristiano Ronaldo como “Melhor Futebolista
do Mundo”;

Aprovado por unanimidade

VOTAÇÃO NA GENERALIDADE, ESPECIALIDADE E FINAL
GLOBAL
Proposta de Lei n.º 190/XII/3.ª (GOV) - Autoriza o Governo a legislar sobre
o regime de salvaguarda de ativos estratégicos essenciais para garantir a
defesa e segurança nacional e a segurança do aprovisionamento do País em
serviços fundamentais para o interesse nacional, nas áreas da energia,
transportes e comunicações, através da instituição de um procedimento de
investigação às operações relativas a tais ativos;
Favor – PPD/PSD e CDS-PP
Contra – PS, PCP, BE e PEV
Abstenção –

Aprovada
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DELIBERAÇÃO
Projeto de Resolução n.º 857/XII/3.ª (PPD/PSD) – Propõe a realização de
um referendo sobre a possibilidade de co-adoção pelo cônjuge ou unido de
facto do mesmo sexo e sobre a possibilidade de adoção por casais do mesmo
sexo, casados ou unidos de facto;
Favor – PPD/PSD
Contra – PS, PCP, BE e PEV

Aprovado

Abstenção – CDS-PP e 2 Deputado do PS
Projeto de Resolução n.º 842/XII/3.ª (PS) – Recomenda ao Governo que
promova a criação de condições para os empresários das comunidades
investirem em Portugal e ajudarem à internacionalização da economia
portuguesa;
Favor – PS, PCP, BE e PEV
Contra – PPD/PSD e CDS-PP

Rejeitado

Abstenção –
Projeto de Resolução n.º 909/XII/3.ª (PCP) – Cessação da vigência do
Decreto-Lei n.º 138/2013 de 9 de outubro, que «define as formas de
articulação do Ministério da Saúde e os estabelecimentos e serviços do
Serviço Nacional de Saúde (SNS) com as instituições particulares de
solidariedade social, bem como estabelece o regime de devolução às
Misericórdias dos hospitais objeto das medidas previstas nos Decretos-Leis
n.ºs 704/74, de 7 de dezembro, e 618/75, de 11 de novembro, atualmente
geridos por estabelecimentos ou serviços do SNS» [relativo à Apreciação
Parlamentar n.º 65/XII/3.ª (PCP)];
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DELIBERAÇÃO
Projeto de Resolução n.º 910/XII/3.ª (BE) – Cessação da vigência do
Decreto-Lei n.º 138/2013 de 9 de outubro, que «define as formas de
articulação do Ministério da Saúde e os estabelecimentos e serviços do
Serviço Nacional de Saúde (SNS) com as instituições particulares de
solidariedade social, bem como estabelece o regime de devolução às
Misericórdias dos hospitais objeto das medidas previstas nos Decretos-Leis
n.ºs 704/74, de 7 de dezembro, e 618/75, de 11 de novembro, atualmente
geridos por estabelecimentos ou serviços do SNS» [relativo à Apreciação
Parlamentar n.º 65/XII/3.ª (PCP)];
Projeto de Resolução n.º 911/XII/3.ª (PEV) – Cessação da vigência do
Decreto-Lei n.º 138/2013 de 9 de outubro, que «define as formas de
articulação do Ministério da Saúde e os estabelecimentos e serviços do
Serviço Nacional de Saúde (SNS) com as instituições particulares de
solidariedade social, bem como estabelece o regime de devolução às
Misericórdias dos hospitais objeto das medidas previstas nos Decretos-Leis
n.ºs 704/74, de 7 de dezembro, e 618/75, de 11 de novembro, atualmente
geridos por estabelecimentos ou serviços do SNS» [relativo à Apreciação
Parlamentar n.º 65/XII/3.ª (PCP)];
Favor – PCP, BE e PEV
Contra – PPD/PSD e CDS-PP

Rejeitados

Abstenção – PS
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DELIBERAÇÃO
Requerimento oral apresentado pelo BE solicitando a baixa à Comissão de
Orçamento, Finanças e Administração Pública, sem votação, pelo período de
30 dias, do Projeto de Lei n.º 490/XII/3.ª (BE) - Amplia as condições de
acesso ao regime de crédito a deficientes;

Aprovado por unanimidade

Projeto de Resolução n.º 906/XII/3.ª (BE) – Recomenda ao Governo a
contratação a termo certo de professores através de lista de reserva de
recrutamento nacional;
Favor – PCP, BE e PEV
Contra – PPD/PSD e CDS-PP

Rejeitado

Abstenção – PS

VOTAÇÃO NA GENERALIDADE
*Proposta de Lei n.º 125/XII/2.ª (GOV) - Aprova os Estatutos da Entidade
Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos;
Favor – PPD/PSD e CDS-PP
Contra – PCP, BE e PEV

Aprovada

Abstenção – PS
Baixa à 11.ª Comissão
*Discutida na generalidade em 28/02/2013, tendo baixado à comissão sem votação
em 01/03/2013.
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DELIBERAÇÃO
Projeto de Resolução n.º 904/XII/3.ª (PCP) – Suspende a alienação das 85
obras de Joan Miró e determina a sua valorização em Portugal;
Favor – PS, PCP, BE e PEV
Contra – PPD/PSD e CDS-PP

Rejeitado

Abstenção –
Projeto de Resolução n.º 908/XII/3.ª (PS) – Recomenda ao Governo que
suspenda o processo de venda do espólio de Joan Miró, em conformidade com
a necessária avaliação do valor real desta coleção e as eventuais mais-valias
decorrentes da sua preservação pelo Estado português;
Favor – PS, PCP, BE e PEV
Contra – PPD/PSD e CDS-PP

Rejeitado

Abstenção –
Votação do Parecer da Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação:
Ofício n.º 9/12.ª/CPECC/2014.
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