
 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

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

 

 

  VOTAÇÕES EFETUADAS EM 2017-03-17 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

Voto n.º 250/XIII/2.ª, apresentado pelo PS, BE, CDS-PP e PCP de congratulação 

pela distinção do Prof. David Rodrigues com o Distinguished International 

Leader Award de 2017; 

 

       Aprovado por unanimidade 

 

Voto n.º 251/XIII/2.ª, apresentado pelo PSD, PS, BE, CDS-PP, PCP, PEV e 

PAN, de Louvor pelos resultados alcançados pela Seleção Nacional de Atletismo 

da Associação Nacional de Desporto para o Desenvolvimento Intelectual no 8.º 

Campeonato Europeu de Atletismo de Pista Coberta, realizado em Praga; 

 

        Aprovado por unanimidade 

 

Voto n.º 252/XIII/2.ª, apresentado pelo PSD, de Protesto pelas alegações do 

Ministro da Saúde relativamente ao investimento no Serviço Nacional de Saúde 

nos últimos anos; 

 

Favor – PSD e CDS-PP 

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

Abstenção –  

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765247396a6457316c626e52766330466a64476c32615752685a47565159584a735957316c626e5268636938794f4451355a6d4e6a4d5330784d4452684c54526b596d4d74596d4578595330305a4455794e6d59794f546b354d6d4d755a47396a65413d3d&fich=2849fcc1-104a-4dbc-ba1a-4d526f29992c.docx&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765247396a6457316c626e52766330466a64476c32615752685a47565159584a735957316c626e52686369387a59324d354d5463335a43316c4d6a51794c5452694d6a49744f544d315969316d4e7a56695a6d51345a4749354e4745755a47396a65413d3d&fich=3cc9177d-e242-4b22-935b-f75bfd8db94a.docx&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765247396a6457316c626e52766330466a64476c32615752685a47565159584a735957316c626e52686369396a4e6a55324f544e6c4e6931695a6a59784c54526c4f5463745957526d4d69307a4d6d59314d4749305a6a67334e6d51755a47396a65413d3d&fich=c65693e6-bf61-4e97-adf2-32f50b4f876d.docx&Inline=true
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DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 687/XIII/2.ª (PAR) – Deslocação do Presidente da 

República ao Luxemburgo; 

 

        Aprovado por unanimidade 

 

Projeto de Resolução n.º 740/XIII/2.ª (PSD) – Constituição de uma 

Comissão Eventual para a Descentralização de Competências ao nível do 

poder local; 

 

Favor – PSD e CDS-PP 

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

Abstenção – 1 Deputado do PS 

 

Requerimento, apresentado pelo PSD solicitando a baixa à Comissão de 

Economia, Inovação e Obras Públicas, sem votação, por um período de 45 

dias do Projeto de Lei n.º 438/XIII/2.ª (PSD) – Determina a sujeição dos 

litígios de consumo de reduzido valor económico à arbitragem necessária, 

quando tal seja optado pelo consumidor, e determina a obrigatoriedade de 

constituição de advogado nas ações de consumo; e do Projeto de Lei n.º 

439/XIII/2.ª (PSD) – Determina a criação, no seio da Direção-Geral do 

Consumidor, de um portal de registo nacional de consumidores aderentes a 

publicidade telefónica; 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41058
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41146
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41100
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41101
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41101
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DELIBERAÇÃO 

 

Requerimento, apresentado pelo PSD solicitando a baixa à Comissão de 

Economia, Inovação e Obras Públicas, sem votação, por um período de 45 dias do 

Projeto de Resolução n.º 717/XIII/2.ª (PSD) – Recomenda ao Governo a adoção 

de medidas que promovam os meios alternativos de resolução de litígios de 

consumo; e do Projeto de Resolução n.º 718/XIII/2.ª (PSD) – Recomenda ao 

Governo a assunção de medidas de formação, informação e fiscalização de defesa 

dos direitos dos consumidores; 

 

Requerimento, apresentado pelo PAN solicitando a baixa à Comissão de 

Economia, Inovação e Obras Públicas, sem votação, por um período de 45 dias do 

Projeto de Lei n.º 451/XIII/2.ª (PAN) – Reforça os direitos dos consumidores 

no que diz respeito ao consumo de bens alimentares; 

 

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

Economia, Inovação e Obras Públicas, sem votação, por um período de 45 dias do 

Projeto de Resolução n.º 727/XIII/2.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo que 

promova uma cultura de informação ao consumidor mais eficaz; 

 

Aprovados por unanimidade 

 

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

Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, sem 

votação, por um período de 90 dias da Proposta de Lei n.º 62/XIII/2.ª (GOV) – 

Estabelece o quadro de transferência de competências para as autarquias locais e 

para as entidades intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, 

da descentralização administrativa e da autonomia do poder local (Texto inicial 

substituído pelo autor); 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41102
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41103
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41117
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41125
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41057
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DELIBERAÇÃO 

 

Requerimento, apresentado pelo PCP solicitando a baixa à Comissão de 

Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e 

Habitação, sem votação, por um período de 90 dias do Projeto de Lei n.º 

442/XIII/2.ª (PCP) – Lei - Quadro que estabelece as condições e requisitos de 

transferência de atribuições e competências para as autarquias locais; 

 

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

Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e 

Habitação, sem votação, por um período de 90 dias do Projeto de Resolução 

n.º 722/XIII/2.ª (BE) – Descentralização de competências para as autarquias 

locais;  

 

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

Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e 

Habitação, sem votação, por um período de 90 dias do Projeto de Resolução 

n.º 725/XIII/2.ª (PAN) – Recomenda ao Governo que diligencie pela 

reformulação do regime de transferência de competências para as autarquias 

locais e para as entidades intermunicipais; 

 

Favor – PS, BE, PCP, PEV e PAN 

Contra – PSD e CDS-PP      Aprovados 

Abstenção –  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40578
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40578
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41120
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41120
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41123
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41123
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VOTAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

Projeto de Lei n.º 383/XIII/2.ª (PSD) – Estabelece o quadro de transferência 

de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, 

concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização 

administrativa e da autonomia do poder local; 

 

Favor – PSD e CDS-PP 

Contra – BE, PCP, PEV e PAN     Aprovado 

Abstenção – PS 

Baixa à 11.ª Comissão 

 

VOTAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

Projeto de Lei n.º 449/XIII/2.ª (CDS-PP) – Procede à descentralização de 

competências para os municípios e entidades intermunicipais no âmbito da 

educação, saúde, ação social, proteção civil, praias, gestão florestal, saúde 

animal e segurança alimentar, património e habitação; 

 

Favor – PSD e CDS-PP 

Contra – BE, PCP, PEV e PAN     Aprovado 

Abstenção – PS 

Baixa à 11.ª Comissão 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40938
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41115
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DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 628/XIII/2.ª (PSD) – Recomenda ao Governo que 

proceda à reorganização e Prestação de Serviços de Atendimento da 

Administração Pública; 

 

Favor – PSD e CDS-PP 

Contra – BE, PCP, PEV e PAN     Aprovado 

Abstenção – PS 

 

Projeto de Resolução n.º 629/XIII/2.ª (PSD) – Recomenda ao Governo que 

dê continuidade ao processo de concretização da descentralização no âmbito 

da saúde, educação e cultura através da celebração de contratos 

interadministrativos; 

 

Favor – PSD e CDS-PP 

Contra – BE, PCP, PEV e PAN     Aprovado 

Abstenção – PS 

 

Projeto de Resolução n.º 630/XIII/2.ª (PSD) – Recomenda ao Governo que 

proceda à criação de Centros de Serviços Partilhados e Valor Acrescentado ao 

nível das entidades intermunicipais; 

 

Favor – PSD e CDS-PP 

Contra – BE, PCP, PEV e PAN     Aprovado 

Abstenção – PS 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40939
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40940
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40941
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DELIBERAÇÃO 

 

Requerimento, apresentado pelo PS solicitando a baixa à Comissão de 

Economia, Inovação e Obras Públicas, sem votação, por um período de 45 

dias da Proposta de Lei n.º 50/XIII/2.ª (GOV) – Cria o regime jurídico do 

transporte em veículo a partir de plataforma eletrónica; 

 

Requerimento, apresentado pelo BE solicitando a baixa à Comissão de 

Economia, Inovação e Obras Públicas, sem votação, por um período de 45 

dias do Projeto de Lei n.º 450/XIII/2.ª (BE) – Estabelece um novo regime 

jurídico para a atividade de transporte de passageiros em veículos automóveis 

ligeiros descaracterizados; 

 

Requerimento, apresentado pelo BE solicitando a baixa à Comissão de 

Economia, Inovação e Obras Públicas, sem votação, por um período de 45 

dias do Projeto de Resolução n.º 724/XIII/2.ª (BE) – Recomenda ao 

Governo a adoção de medidas que modernizem e introduzam transparência no 

setor do táxi; 

 

       Aprovados por unanimidade 

 

Projeto de Resolução n.º 591/XIII/2.ª (BE) – Recomenda ao Governo que 

determine a imediata redução da produção da empresa Celtejo. 

 

Favor – BE, PEV e PAN 

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

Abstenção –  

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40897
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41116
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41122
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40870

