
 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E SECRETARIADO 
DIVISÃO DE APOIO AO PLENÁRIO 

 

 

  VOTAÇÕES EFETUADAS EM 2018-01-11 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

Voto n.º 464/XIII/3.ª, apresentado pelo PAR e CDS-PP, de Pesar pelo 

falecimento de Antonio Jacinto Martins Canaverde; 

 

       Aprovado por unanimidade 

 

Voto n.º 465/XIII/3.ª, apresentado pelo PAR, de Pesar pelo falecimento de 

Rui Pena; 

 

Aprovado por unanimidade 

 

VOTAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

Projeto de Lei n.º 615/XIII/3.ª (PSD) – Altera a Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, 

que aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de 

estrangeiros do território nacional; 

 

Favor – PSD e CDS-PP 

Contra – PS, BE, PCP, PEV e PAN     Rejeitado 

Abstenção – 1 Deputado do PSD 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41705
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VOTAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

Projeto de Lei n.º 616/XIII/3.ª (CDS-PP) – Sexta alteração à Lei n.º 23/2007, 

de 4 de julho, que aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e 

afastamento de estrangeiros do território nacional; 

 

Favor – PSD e CDS-PP 

Contra – PS, BE, PCP, PEV e PAN     Rejeitado 

Abstenção – 1 Deputado do PSD 

 

DELIBERAÇÃO 

 

Requerimento, apresentado pelo BE, solicitando a baixa à Comissão de 

Saúde, sem votação, por um período de 60 dias do Projeto de Lei n.º 

726/XIII/3.ª (BE) – Regula a utilização da planta, substâncias e preparações de 

canábis para fins medicinais; 

 

Requerimento, apresentado pelo PAN, solicitando a baixa à Comissão de 

Saúde, sem votação, por um período de 60 dias Projeto de Lei n.º 727/XIII/3.ª 

(PAN) – Pela admissibilidade de utilização de canábis para fins medicinais; 

 

Aprovados por unanimidade 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41706
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42008
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42008
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42009
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42009
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DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 1221/XIII/3.ª (PCP) – Recomenda ao Governo que 

analise a evolução dos impactos na saúde do consumo de cannabis e da sua 

utilização adequada para fins terapêuticos e tome as medidas necessárias à 

prevenção do consumo desta substância psicoativa; 

 

Favor – CDS-PP, PCP e PEV 

Contra – BE e PAN       Aprovado 

Abstenção – PSD e PS 

 

Requerimento, apresentado pelo PEV, solicitando a baixa à Comissão de 

Trabalho e Segurança Social, sem votação, por um período de 45 dias do Projeto 

de Lei n.º 709/XIII/3.ª (PEV) – Consagra a Terça-feira de Carnaval como 

feriado nacional obrigatório (13.ª Alteração ao Código de Trabalho aprovado 

pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro); 

 

Requerimento, apresentado pelo PAN, solicitando a baixa à Comissão de 

Trabalho e Segurança Social, sem votação, por um período de 45 dias do Projeto 

de Lei n.º 710/XIII/3.ª (PAN) – Altera o Código do Trabalho, consagrando a 

Terça-Feira de Carnaval como feriado nacional obrigatório; 

 

Aprovados por unanimidade 

 

Projeto de Resolução n.º 1220/XIII/3.ª (PCP) – Recomenda ao Governo que 

agilize os processos de avaliação de dispositivos e equipamentos para controlo da 

Diabetes Mellitus; 

 

Aprovado por unanimidade 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42006
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41977
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41977
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41979
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41979
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42005
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DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 1226/XIII/3.ª (PEV) – Comparticipação de sistemas de 

monitorização e tratamento da diabetes; 

 

Aprovado por unanimidade 

 

Projeto de Resolução n.º 1225/XIII/3.ª (PEV) – Atribuição do subsidio de risco 

aos profissionais da PSP; 

 

Favor – PSD, BE, CDS-PP, PCP, PEV e PAN 

Contra –          Aprovado 

Abstenção – PS 

 

Projeto de Resolução n.º 1186/XIII/3.ª (BE) – Recomenda ao Governo o reforço 

dos meios da Biblioteca Nacional de Portugal que permita uma política de 

aquisições bibliográficas autónoma e regular, desenvolvendo as coleções e 

enriquecendo o património bibliográfico nacional; 

 

Favor – PS, BE, CDS-PP, PCP, PEV e PAN 

Contra –          Aprovado 

Abstenção – PSD 

 

Projeto de Resolução n.º 1189/XIII/3.ª (PCP) – Contra o encerramento, pela 

manutenção da empresa, salvaguarda de todos os postos de trabalho e o 

cumprimento dos direitos dos trabalhadores da Têxtil Gramax Internacional 

(antiga Triumph). 

 

Aprovado por unanimidade 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42013
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42012
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41938
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41942

