
 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

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

 

 

  VOTAÇÕES EFETUADAS EM 2017-02-17 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

Voto n.º 226/XIII/2.ª, apresentado pelo PS, de Pesar pelo falecimento de 

Manuela de Azevedo; 

 

       Aprovado por unanimidade 

 

Voto n.º 220/XIII/2.ª, apresentado pelo PSD, de Condenação pelo lançamento 

de um míssil de médio alcance e a continuação do desenvolvimento do 

programa nuclear pela Coreia do Norte; 

 

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

Contra –          Aprovado 

Abstenção – PCP 

 

Voto n.º 223/XIII/2.ª, apresentado pelo PCP, de Condenação pela tensão na 

Península da Coreia; 

 

Favor – BE, PCP, PEV e PAN 

Contra – PSD, CDS-PP e 2 Deputados do PS   Rejeitado 

Abstenção – PS 
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DELIBERAÇÃO 

 

Voto n.º 228/XIII/2.ª, apresentado pelo BE, de Condenação pelo lançamento de 

um míssil balístico pela Coreia do Norte; 

 

Favor – PS, BE, PEV e PAN 

Contra – PSD e CDS-PP      Aprovado 

Abstenção – PCP 

 

Voto n.º 221/XIII/2.ª, apresentado pelo PSD, de Condenação pela continuação do 

estado de guerra no Leste Europeu; 

 

Favor – PSD, PS, CDS-PP, PCP e PAN 

Contra –          Aprovado 

Abstenção – BE e PEV 

 

Voto n.º 224/XIII/2.ª, apresentado pelo PCP, de Condenação pelo processo de 

ilegalização do Partido Comunista da Ucrânia; 

 

Favor – PS, BE, PCP, PEV e PAN 

Contra – PSD e CDS-PP      Aprovado 

Abstenção –  

 

Voto n.º 222/XIII/2.ª, apresentado pelo PS, de Congratulação do reconhecimento, 

pela União Europeia, do Folar de Valpaços como indicação geográfica protegida; 

 

       Aprovado por unanimidade 
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DELIBERAÇÃO 

 

Voto n.º 227/XIII/2.ª, apresentado pelo PSD, de Congratulação do 

reconhecimento, pela União Europeia, do Folar de Valpaços como indicação 

geográfica protegida; 

 

Aprovado por unanimidade 

 

Voto n.º 225/XIII/2.ª, apresentado pelo PS, de Condenação pelas execuções 

extrajudiciais e utilização da tortura na Síria; 

 

Favor – PSD, PS, BE, CDS-PP e PAN 

Contra – PCP        Aprovado 

Abstenção – PEV 

 

Voto n.º 229/XIII/2.ª, apresentado pelo PCP, de Condenação pela operação de 

desestabilização e agressão contra a República Árabe da Síria; 

 

Favor – PCP, PEV e PAN 

Contra – PSD, PS e CDS-PP      Rejeitado 

Abstenção – BE 

 

Projeto de Resolução n.º 646/XIII/2.ª (PAR) – Deslocação do Presidente da 

República à Bélgica; 

 

Aprovado por unanimidade 
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DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 652/XIII/2.ª (PCP) – Recomenda ao Governo a 

tomada de medidas urgentes e integradas de despoluição do Rio Vizela; 

 

Aprovado por unanimidade 

 

Projeto de Resolução n.º 653/XIII/2.ª (PSD) – Recomenda ao Governo que de 

forma concertada com as entidades competentes proceda a um conjunto de ações 

tendentes à despoluição do rio Vizela; 

 

Projeto de Resolução n.º 661/XIII/2.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo que 

efetue uma investigação urgente aos incidentes de poluição que se verificam no 

Rio Vizela, identificando as causas e os responsáveis, com vista ao apuramento 

das responsabilidades contraordenacionais e criminais; e que elabore, em 

articulação com os municípios e entidades envolvidas, um Plano de Vigilância, 

Prevenção, Controlo e Mitigação, para, definitivamente, proceder à despoluição 

do Rio Vizela e recuperação de toda a zona envolvente; 

 

Projeto de Resolução n.º 662/XIII/2.ª (PEV) – Despoluição do rio Vizela 

com o envolvimento dos municípios; 

 

Projeto de Resolução n.º 663/XIII/2.ª (BE) – Recomenda medidas urgentes 

para a despoluicão do Rio Vizela; 

 

Aprovados por unanimidade 
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VOTAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

Proposta de Lei n.º 45/XIII/2.ª (GOV) – Aprova medidas para aplicação 

uniforme e execução prática do direito de livre circulação dos trabalhadores, 

transpondo a Diretiva n.º 2014/54/UE; 

 

Aprovada por unanimidade 

 

Baixa à 10.ª Comissão 

 

Proposta de Lei n.º 54/XIII/2.ª (GOV) – Facilita o reconhecimento das 

qualificações profissionais e diminui constrangimentos à livre circulação de 

pessoas, e transpõe a Diretiva n.º 2013/55/UE; 

 

Aprovada por unanimidade 

 

Baixa à 10.ª Comissão 

 

Proposta de Lei n.º 55/XIII/2.ª (GOV) – Transpõe a Diretiva n.º 2014/67/UE, 

relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de 

serviços.; 

 

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

Contra –          Aprovada 

Abstenção – BE 

Baixa à 10.ª Comissão 
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DELIBERAÇÃO 

 

Requerimento, apresentado pelo PS solicitando a baixa à Comissão de 

Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, sem votação, por 

um período de 30 dias da Proposta de Lei n.º 52/XIII/2.ª (GOV) – 

Estabelece o regime da representação equilibrada entre mulheres e homens nos 

órgãos de administração e de fiscalização das empresas do setor público 

empresarial e das empresas cotadas em bolsa; 

 

Requerimento, apresentado pelo BE solicitando a baixa à Comissão de 

Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, sem votação, por 

um período de 30 dias do Projeto de Lei n.º 406/XIII/2.ª (BE) – Promove a 

igualdade de género na composição dos órgãos da administração do Estado; 

 

Aprovados por unanimidade 

 

DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 409/XIII/1.ª (PSD) – Recomenda ao Governo que 

defina uma estratégia de Responsabilidade do Estado na Gestão do Património 

Desportivo Português; 

 

Aprovado por unanimidade 
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DELIBERAÇÃO 

 

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

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, sem votação, por um período 

de 30 dias do Projeto de Resolução n.º 624/XIII/2.ª (BE) – Recomenda ao 

Governo a redução das custas judiciais; 

 

Requerimento, apresentado pelo PCP solicitando a baixa à Comissão de 

Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, sem votação, por um 

período de 30 dias do Projeto de Lei n.º 399/XIII/2.ª (PCP) – Cria a unidade de 

missão para a revisão do regime das custas judiciais; 

 

Requerimento, apresentado pelo PAN solicitando a baixa à Comissão de 

Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, sem votação, por um 

período de 30 dias do Projeto de Lei n.º 408/XIII/2.ª (PAN) – Garante o acesso 

ao Direito e aos Tribunais tornando a atribuição do benefício de isenção de custas 

judiciais mais abrangente; e do Projeto de Lei n.º 409/XIII/2.ª (PAN) – Garante 

o acesso ao Direito e aos Tribunais introduzindo alterações ao Regulamento das 

Custas Processuais; 

 

Requerimento, apresentado pelo PSD solicitando a baixa à Comissão de 

Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, sem votação, por um 

período de 30 dias do Projeto de Resolução n.º 659/XIII/2.ª (PSD) – 

Recomenda ao Governo a avaliação e a revisão do Regulamento das Custas 

Processuais; 

 

Requerimento, apresentado pelo PS solicitando a baixa à Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, sem votação, por um período 

de 30 dias do Projeto de Resolução n.º 660/XIII/2.ª (PS) – Recomenda ao 

Governo a redução das custas judiciais; 
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DELIBERAÇÃO 

 

Requerimento, apresentado pelo CDS-PP solicitando a baixa à Comissão de 

Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, sem votação, por um 

período de 30 dias do Projeto de Resolução n.º 666/XIII/2.ª (CDS-PP) – 

Recomenda ao Governo a revisáo do regime de acesso ao direito e aos tribunais e 

o regulamento das custas processuais; 

 

Aprovados por unanimidade 

 

VOTAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

Proposta de Lei n.º 53/XIII/2.ª (GOV) – Revê o regime sancionatório do 

direito dos valores mobiliários, transpõe a Diretiva n.º 2014/57/UE e a 

Diretiva de Execução (UE) n.º 2015/2392, e adapta o direito português ao 

Regulamento (UE) n.º 596/2014; 

 

Aprovada por unanimidade 

 

Baixa à 5.ª Comissão 

 

Proposta de Lei n.º 56/XIII/2.ª (GOV) – Adota uma medida transitória de 

redução do pagamento especial por conta previsto no artigo 106.º do Código 

do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas; 

 

Favor – PS, BE, PCP, PEV e PAN 

Contra – PSD        Aprovada 

Abstenção – CDS-PP 

Baixa à 5.ª Comissão 
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VOTAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

Projeto de Lei n.º 402/XIII/2.ª (PCP) – Cria as condições para a substituição 

do Pagamento Especial por Conta por um regime simplificado baseado em 

coeficientes técnico-económicos por sector de atividade; 

 

Favor – PS, BE, PCP, PEV e PAN 

Contra – PSD e CDS-PP      Aprovado 

Abstenção –  

Baixa à 5.ª Comissão 

 

DELIBERAÇÃO 

 

Requerimento, apresentado pelo PS solicitando a baixa à Comissão de 

Economia, Inovação e Obras Públicas, sem votação, por um período de 30 

dias do Projeto de Resolução n.º 618/XIII/2.ª (PS) – Recomenda ao Governo 

a criação de mecanismos que permitam a simplificação do procedimento de 

reembolso do subsídio social de mobilidade; 

 

Requerimento, apresentado pelo BE solicitando a baixa à Comissão de 

Economia, Inovação e Obras Públicas, sem votação, por um período de 30 

dias do Projeto de Lei n.º 407/XIII/2.ª (BE) – Simplifica e previne eventuais 

fraudes na atribuição do subsídio social de mobilidade atribuído a residentes 

nas Regiões Autónomas; 

 

Aprovados por unanimidade 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40999
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VOTAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

Projeto de Lei n.º 316/XIII/2.ª (CDS-PP) – Aprova o Crédito Fiscal 

Extraordinário ao Investimento II (CFEI II); 

 

Favor – PSD, CDS-PP e PAN 

Contra – PS, BE, PCP e PEV      Rejeitado 

Abstenção –  

 

DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 665/XIII/2.ª (PEV) – Visa impedir o recurso à 

energia nuclear; 

 

Favor – PEV 

Contra – PSD, PS e CDS-PP      Rejeitado 

Abstenção – BE, PCP e PAN 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40681
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DELIBERAÇÃO 

 

*Texto de Substituição apresentado pela Comissão de Ambiente, 

Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação 

relativo aos Projetos de Resolução n.ºs 427/XIII/1.ª (BE) – Recomenda ao 

Governo medidas de atualização do programa especial de realojamento – PER; 

597/XIII/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda a uma 

avaliação do programa especial de realojamento (per) e pondere a introdução 

de alterações ao regime no sentido de proceder à atualização do mesmo, por 

forma a adaptá-lo às necessidades dos atuais agregados familiares, fomentando 

a reabilitação de imóveis; 599/XIII/2.ª (PSD) - Recomenda ao Governo que 

proceda ao Recenseamento Nacional de todas as situações existentes em 

Portugal que carecem de realojamento, em articulação com as autarquias 

locais, e elabore um novo Programa de Realojamento; e 600/XIII/2.ª (PCP) - 

Recomenda medidas urgentes de suspensão de demolições e despejos sem 

alternativa, atualização das necessidades habitacionais e respostas de garantia 

do direito à habitação e à proteção social adequadas. 

 

       Aprovado por unanimidade 

 

*Os autores retiram as suas iniciativas a favor do texto de substituição 
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