
 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

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

 

 

VOTAÇÕES EFETUADAS EM 2016-02-10 

 

 

Reapreciação do Decreto da Assembleia n.º 6/XIII - Revogação das Leis 

n.ºs 134/2015, de 7 de setembro, relativa ao pagamento de taxas moderadoras 

na interrupção voluntária da gravidez, e 136/2015, de 7 de setembro (primeira 

alteração à Lei n.º 16/2007, de 17 de abril, sobre a exclusão da ilicitude nos 

casos de interrupção voluntária da gravidez) 

 

VOTAÇÃO* 

 

Decreto da Assembleia n.º 6/XIII - Revogação das Leis n.ºs 134/2015, de 7 

de setembro, relativa ao pagamento de taxas moderadoras na interrupção 

voluntária da gravidez, e 136/2015, de 7 de setembro (primeira alteração à Lei 

n.º 16/2007, de 17 de abril, sobre a exclusão da ilicitude nos casos de 

interrupção voluntária da gravidez) 

 

Favor – (119) 1(PSD), 81(PS), 19(BE), 15(PCP), 2(PEV) e 1(PAN) 

Contra – ( 97) 80(PSD), 1(PS) e 16(CDS-PP) Aprovado 

Abstenção –  

 

*Maioria absoluta dos Deputados em efetividade de funções, nos termos do n. º 

2 do artigo 136.º da CRP, com recurso ao voto eletrónico, nos termos do n.º 4 

do artigo 94.º do Regimento. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19063
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19063


 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

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

 2 

 

 

Reapreciação do Decreto da Assembleia n.º 7/XIII - Elimina as 

discriminações no acesso à adoção, apadrinhamento civil e demais relações 

jurídicas familiares, procedendo à segunda alteração à Lei n.º 7/2001, de 11 de 

maio, à primeira alteração à Lei n.º 9/2010, de 31 de maio, à vigésima terceira 

alteração ao Código do Registo Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 131/95, 

de 6 de junho, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 121/2010, de 27 de 

outubro 

 

VOTAÇÃO* 

 

Decreto da Assembleia n.º 7/XIII - Elimina as discriminações no acesso à 

adoção, apadrinhamento civil e demais relações jurídicas familiares, 

procedendo à segunda alteração à Lei n.º 7/2001, de 11 de maio, à primeira 

alteração à Lei n.º 9/2010, de 31 de maio, à vigésima terceira alteração ao 

Código do Registo Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 131/95, de 6 de junho, 

e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 121/2010, de 27 de outubro 

 

Favor – (137) 19(PSD), 81(PS), 19(BE), 15(PCP), 2(PEV) e 1(PAN) 

Contra – (73) 59(PSD) e 14(CDS-PP) Aprovado 

Abstenção – (8) 5(PSD), 1(PS) e 2(CDS-PP) 

 

*Maioria absoluta dos Deputados em efetividade de funções, nos termos do n. º 

2 do artigo 136.º da CRP, com recurso ao voto eletrónico, nos termos do n.º 4 

do artigo 94.º do Regimento. 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19064
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19064

