
 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

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

 

 

VOTAÇÕES EFETUADAS EM 2016-06-02 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

Voto n.º 85/XIII/1.ª, apresentado pelo PSD, de Pesar pelo falecimento do  

Dr. José Agostinho Gomes Pereira de Gouveia; 

 

       Aprovado por unanimidade 

 

Voto n.º 87/XIII/1.ª, apresentado pelo BE, de Pesar pela morte de Mohamed 

Abdelaziz; 

 

       Aprovado por unanimidade 

 

Voto n.º 89/XIII/1.ª, apresentado pelo CDS-PP, de Pesar pelo falecimento de  

D. Vicente Câmara; 

 

       Aprovado por unanimidade 

 

Voto n.º 86/XIII/1.ª, apresentado pelo PSD, PS e CDS-PP, de Congratulação 

pela libertação de Nadiia Savchenko; 

 

Favor – PSD, PS, CDS-PP e PAN 

Contra – PCP e PEV       Aprovado 

Abstenção – BE e 1 Deputado do PS 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765247396a6457316c626e52766330466a64476c32615752685a47565159584a735957316c626e5268636938314e7a4d334f544a69596930784e3255784c5451794d575174596d4e695953307a4e6d566a4d57466d4e6a4e6d4f5441755a47396a65413d3d&fich=573792bb-17e1-421d-bcba-36ec1af63f90.docx&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765247396a6457316c626e52766330466a64476c32615752685a47565159584a735957316c626e52686369396c4f444d354f5451774e69316d4f546b7a4c545134596a4974596a59325a4331684e32526b4d44526a597a45314d5441755a47396a65413d3d&fich=e8399406-f993-48b2-b66d-a7dd04cc1510.docx&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765247396a6457316c626e52766330466a64476c32615752685a47565159584a735957316c626e52686369383159544a6d4d6a4a6d4e693031596a686a4c54526c4d445974596a63334d7930344d7a67315954646b4e47526a5a6a41755a47396a65413d3d&fich=5a2f22f6-5b8c-4e06-b773-8385a7d4dcf0.docx&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765247396a6457316c626e52766330466a64476c32615752685a47565159584a735957316c626e5268636938305a4751304d54526a4e533034595463784c545178595755744f4467324e79307a5a6a4e6c4e6a5a6a5a6d59344f4459755a47396a65413d3d&fich=4dd414c5-8a71-41ae-8867-3f3e66cff886.docx&Inline=true
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DELIBERAÇÃO 

 

Voto n.º 88/XIII/1.ª, apresentado pelo BE, de Condenação pela decisão do 

Parlamento Turco de suspender a proteção constitucional da imunidade 

parlamentar aos deputados do Partido Democrático dos Povos (HDP); 

 

Favor – BE, PCP, PEV e PAN 

Contra – PSD e PS       Rejeitado 

Abstenção – CDS-PP e 6 Deputados do PS 

 

 

VOTAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

Proposta de Lei n.º 10/XIII/1.ª (GOV) – Restituição de bens culturais que 

tenham saído ilicitamente do território de um Estado-Membro da União 

Europeia, que transpõe a Diretiva n.º 2014/60/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 15 de maio de 2014; 

 

       Aprovada por unanimidade 

 

Baixa à 12.ª Comissão 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765247396a6457316c626e52766330466a64476c32615752685a47565159584a735957316c626e5268636938345932566c596a67345a4330784d3245334c54526b4e544d744f5468695a43316b4d6a51334e4445784d444d34595467755a47396a65413d3d&fich=8ceeb88d-13a7-4d53-98bd-d247411038a8.docx&Inline=true
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40013
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DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 335/XIII/1.ª (BE) – Determina a inventariação dos 

bens culturais da Parvalorem, da Parups e outros ativos incluídos no perímetro 

da nacionalização do BPN bem como da Fundação Elipse e outros ativos à 

guarda do Estado na sequência do processo de resgate do BPP; 

 

 Ponto 4 

 

Favor – BE, PCP, PEV e PAN 

Contra – PS        Rejeitado 

Abstenção – PSD e CDS-PP 

 

 Restantes pontos 

 

Favor – PS, BE, PCP, PEV e PAN 

Contra –          Aprovados 

Abstenção – PSD e CDS-PP 

 

VOTAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

Projeto de Lei n.º 181/XIII/1.ª (PAN) – Proíbe a utilização de menores de 

idade em espetáculos tauromáquicos; 

 

Favor – BE, PEV, PAN e 11 Deputados do PS 

Contra – PSD, PS, CDS-PP e PCP     Rejeitado 

Abstenção – 11 Deputados do PS e 1 Deputado do CDS-PP 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40404
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40267
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VOTAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

Projeto de Lei n.º 217/XIII/1.ª (BE) –  Impede a participação de menores de 

18 anos em atividades tauromáquicas profissionais ou amadoras e elimina a 

categoria de matadores de toiros; 

 

Favor – BE, PEV, PAN e 11 Deputados do PS 

Contra – PSD, PS, CDS-PP e PCP     Rejeitado 

Abstenção – 10 Deputdos do PS 

 

Projeto de Lei n.º 251/XIII/1.ª (PEV) – Restringe o acesso à prática de 

atividades tauromáquicas, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 31/2015 

de 23 de abril, que estabelece o regime de acesso e exercício da atividade de 

artista tauromáquico e de auxiliar de espetáculo tauromáquico; 

 

Favor – BE, PEV, PAN e 9 Deputados do PS 

Contra – PSD, PS, CDS-PP e PCP     Rejeitado 

Abstenção – 12 Deputdos do PS 

 

DELIBERAÇÃO 

 

Requerimento, apresentado pelo CDS-PP, solicitando a baixa às comissões 

competentes, sem votação, por um período de 45 dias do Projeto de Lei  

n.º 244/XIII/1.ª (CDS-PP) – 6.ª Alteração à Lei n.º 108/91, de 17 de Agosto, 

Lei do Conselho Económico e Social, de modo a incluir no Plenário dois 

representantes dos reformados, aposentados e pensionistas; Projeto de Lei  

n.º 245/XIII/1.ª (CDS-PP) – Altera o Código Penal, dispensando de queixa o 

crime de violação de obrigação de alimentos e agravando as respetivas penas;  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40333
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40426
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40405
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40405
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40406
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40406
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Projeto de Lei n.º 246/XIII/1.ª (CDS-PP) – Altera o Código Civil, criando a 

indignidade sucessória dos condenados por crimes de exposição ou abandono 

ou de omissão de obrigação de alimentos; Projeto de Lei n.º 247/XIII/1.ª 

(CDS-PP) – 1.ª Alteração à Lei n.º 25/2012 de 16 de Julho, alargando a 

dimensão do Testamento Vital ao planeamento da velhice, para além da 

situação de doença; Projeto de Lei n.º 248/XIII/1.ª (CDS-PP) –  Procede à 

11.ª alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do 

Trabalho, estabelece o direito do trabalhador que estiver a 1 ano da idade legal 

de reforma poder optar por trabalhar a tempo parcial por 2 anos; Projeto de 

Resolução n.º 336/XIII/1.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo que reveja a 

legislação de modo a defender os idosos de penalizações e exclusões abusivas 

que são alvo em função da idade; Projeto de Resolução n.º 337/XIII/1.ª 

(CDS-PP) – Recomenda ao Governo que altere a Portaria 87/2006, de 24 de 

Janeiro, revendo o procedimento do Cartão do Voluntário; Projeto de 

Resolução n.º 338/XIII/1.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo que crie 

incentivos adicionais de apoio à contratação de desempregados maiores de 55 

anos; Projeto de Resolução n.º 339/XIII/1.ª (CDS-PP) – Recomenda ao 

Governo que crie um Plano de Gestão da Carreira dirigido aos trabalhadores 

mais velhos; Projeto de Resolução n.º 340/XIII/1.ª (CDS-PP) – Recomenda 

ao Governo que elabore e execute uma Estratégia Nacional para um 

Envelhecimento Ativo e para a Longevidade; Projeto de Resolução  

n.º 341/XIII/1.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo que equipare ao sector 

público o regime do sector privado, em que é permitido, a quem pretender, 

continuar a trabalhar depois dos 70 anos; Projeto de Resolução  

n.º 342/XIII/1.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo que incentive o 

desenvolvimento de iniciativas de voluntariado sénior; Projeto de Resolução 

n.º 343/XIII/1.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo que melhore e 

qualifique o Serviço de Apoio Domiciliário;  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40407
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40419
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40419
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40423
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40408
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40408
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40409
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40409
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40410
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40410
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40411
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40412
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40413
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40413
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40414
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40414
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40415
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40415
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Projeto de Resolução n.º 344/XIII/1.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo 

que pondere e estude o alargamento do âmbito e das competências da atual 

Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e 

Jovens; Projeto de Resolução n.º 345/XIII/1.ª (CDS-PP) – Recomenda ao 

Governo que proceda à atualização dos preços dos cuidados de saúde e de 

apoio social nas unidades de internamento e ambulatório da Rede Nacional de 

Cuidados Continuados Integrados (RNCCI); Projeto de Resolução  

n.º 346/XIII/1.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo que reative a Linha 

Saúde 24 Sénior até ao início do outono; Projeto de Resolução  

n.º 347/XIII/1.ª (CDS-PP) –  Recomenda ao Governo que promova uma 

campanha informativa de divulgação e incentivo ao registo do Testamento 

Vital, nos principais meios de comunicação social e em todos os serviços 

públicos com locais de atendimento, incluindo autarquias; Projeto de 

Resolução n.º 348/XIII/1.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo o reforço da 

formação em Cuidados Paliativos em Portugal; e Projeto de Resolução  

n.º 349/XIII/1.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo que reforce a formação 

dos profissionais de saúde na área da Geriatria, a nível pré e pós graduado, 

nomeadamente ao nível da especialização médica. 

 

       Aprovado por unanimidade 

 

Projeto de Resolução n.º 84/XIII/1.ª (PSD) – Estudos de impacto nas 

negociações comerciais nas Regiões Ultraperiféricas; 

 

Favor – PSD, PS, CDS-PP e PAN 

Contra – BE, PCP e PEV      Aprovado 

Abstenção –  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40416
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40417
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40418
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40418
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40420
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40420
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40421
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40421
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40422
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40422
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39964
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DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 324/XIII/1.ª (PSD) – Recomenda ao Governo a 

revogação do disposto no n.º 3 do art.º 18.º e no n.º 9 do art.º 3.º do Despacho 

Normativo n.º 1-H/2016, de 14 de abril de 2016, e que cumpra os contratos 

plurianuais celebrados com as escolas do Ensino Particular e Cooperativo; 

 

Favor – PSD e CDS-PP 

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

Abstenção –  

 

Projeto de Resolução n.º 212/XIII/1.ª (PCP) – Pela intervenção urgente na 

recuperação do IC1 - troço Alcácer do Sal/Grândola; 

 

       Aprovado por unanimidade 

 

Projeto de Resolução n.º 278/XIII/1.ª (PEV) – Sobre a necessidade urgente 

de obras de recuperação e de beneficiação do ic1, no troço Alcácer do 

Sal/Grândola; 

 

       Aprovado por unanimidade 

 

Projeto de Resolução n.º 299/XIII/1.ª (BE) – Reparação e beneficiação 

urgente da estrada entre Alcácer e Grândola, no distrito de Setúbal; 

 

Aprovado por unanimidade 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40384
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40166
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40273
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40323
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VOTAÇÃO FINAL GLOBAL 

 

 

Texto Final apresentado pela Comissão de Trabalho e Segurança Social 

relativo à Proposta de Lei n.º 180/XII/3.ª (ALRAA) - Estabelece a duração 

do período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas na 

Região Autónoma dos Açores; e aos Projetos de Lei n.ºs 7/XIII/1.ª (PCP) - 

Repõe as 35 horas por semana como período normal de trabalho na função 

pública, procedendo à 3.ª alteração à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

18/XIII/1.ª (PEV) - Reposição das 35 horas de trabalho semanal na 

Administração Pública; 96/XIII/1.ª (BE) - 35 horas para maior criação de 

emprego e reposição dos direitos na função pública; e 97/XIII/1.ª (PS) - 

Estabelece as 35 horas como período normal de trabalho dos trabalhadores em 

funções públicas; 

 

Favor – PS, BE, PCP, PEV e PAN 

Contra – PSD e CDS-PP      Aprovado 

Abstenção –  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37997
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39763
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39778
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39953
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39954
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DELIBERAÇÃO 

 

Requerimento apresentado pelo PS, solicitando a dispensa de redação final e 

a redução para 1 dia do prazo previsto no n.º 1 do artigo 157.º do RAR do 

Texto Final apresentado pela Comissão de Trabalho e Segurança Social 

relativo à Proposta de Lei n.º 180/XII/3.ª (ALRAA) - Estabelece a duração 

do período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas na 

Região Autónoma dos Açores; e aos Projetos de Lei n.ºs 7/XIII/1.ª (PCP) - 

Repõe as 35 horas por semana como período normal de trabalho na função 

pública, procedendo à 3.ª alteração à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

18/XIII/1.ª (PEV) - Reposição das 35 horas de trabalho semanal na 

Administração Pública; 96/XIII/1.ª (BE) - 35 horas para maior criação de 

emprego e reposição dos direitos na função pública; e 97/XIII/1.ª (PS) - 

Estabelece as 35 horas como período normal de trabalho dos trabalhadores em 

funções públicas; 

 

       Aprovado por unanimidade 

 

 

Votação do Parecer da Subcomissão de Ética da Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias: Ofício n.º 112/SE/2016. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37997
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39763
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39778
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39953
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39954

