
 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

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

 

 

  VOTAÇÕES EFETUADAS EM 2017-03-10 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

Voto n.º 239/XIII/2.ª, apresentado pelo PS, de pesar pelo falecimento do 

antigo Deputado Carlos Manuel Gonçalves Pereira Pinto; 

 

       Aprovado por unanimidade 

 

Voto n.º 243/XIII/2.ª, apresentado pelo BE, de pesar pela morte de 22 

meninas na Guatemala; 

 

       Aprovado por unanimidade 

 

Voto n.º 236/XIII/2.ª, apresentado pelo PCP, de Congratulação pela 

comemoração dos 10 anos da aprovação da despenalização da interrupção 

voluntária da gravidez; 

 

Favor – PS, BE, PCP, PEV, PAN e 13 Deputados do PSD 

Contra – PSD, CDS-PP e 1 Deputado do PS   Aprovado 

Abstenção – 14 Deputados do PSD e 1 Deputada do CDS-PP 
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DELIBERAÇÃO 

 

Voto n.º 241/XIII/2.ª, apresentado pelo PS, de Congratulação pelos 10 anos de 

despenalização da Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG); 

 

Favor – PS, BE, PCP, PEV, PAN e 13 Deputados do PSD 

Contra – PSD, CDS-PP e 1 Deputado do PS   Aprovado 

Abstenção – 15 Deputados do PSD e 1 Deputada do CDS-PP 

 

Voto n.º 242/XIII/2.ª, apresentado pelo BE, de Saudação pelos 10 anos da 

aprovação da lei da interrupção voluntária da gravidez; 

 

Favor – PS, BE, PCP, PEV, PAN e 12 Deputados do PSD 

Contra – PSD, CDS-PP e 1 Deputado do PS   Aprovado 

Abstenção – 16 Deputados do PSD e 1 Deputada do CDS-PP 

 

Voto n.º 237/XIII/2.ª, apresentado pelo PAR, PSD, PS, BE, CDS-PP, PCP, PEV 

e PAN, de Congratulação pelos resultados obtidos pelos atletas Patrícia Mamona 

e Nélson Évora nos Europeus de Belgrado; 

 

        Aprovado por unanimidade  

 

Voto n.º 238/XIII/2.ª, apresentado pelo CDS-PP, de Saudação pelo desempenho 

das Forças Armadas na missão international das Nações Unidas na República 

Centro-Africana; 

 

Favor – PSD, PS, CDS-PP, PEV e PAN 

Contra –          Aprovado 

Abstenção – BE e PCP 
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DELIBERAÇÃO 

 

Voto n.º 240/XIII/2.ª, apresentado pelo PSD, PS, BE, CDS-PP, PCP e PEV, 

de Saudação pela comemoração do Dia Internacional da Mulher; 

 

       Aprovado por unanimidade 

 

 

Voto n.º 244/XIII/2.ª, apresentado pelo PSD, de Condenação pelas pressões 

da direção do Podemos e a campanha sistemática de perseguição levada a cabo 

contra profissionais de diferentes órgãos de comunicação em Espanha; 

 

Favor – PSD e CDS-PP 

Contra – PS, BE, PCP e PEV      Rejeitado 

Abstenção – PAN e 5 Deputados do PS 

 

 

Voto n.º 245/XIII/2.ª, apresentado pelo PS, de Condenação dos campos de 

detenção de imigrantes implementados pelo Governo da Hungria; 

 

       Aprovado por unanimidade 
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DELIBERAÇÃO 

 

Voto n.º 246/XIII/2.ª, apresentado pelo PSD, de Condenação pela atitude 

antidemocrática de alguns estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa e a decisão de cancelar uma 

conferência de ideias politicas; 

 

 Alínea a) 

 

Favor – PSD, CDS-PP e 1 Deputado do PS 

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

Abstenção – 2 Deputados do PS 

 

 Alínea b) 

 

Favor – PSD, CDS-PP e 3 Deputados do PS 

Contra – BE, PCP e PEV      Aprovada 

Abstenção – PS e PAN 

 

Voto n.º 248/XIII/2.ª, apresentado pelo PS, BE e PAN, de Condenação pelo 

cancelamento da conferência do Professor Jaime Nogueira Pinto na Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas; 

 

Favor – PS, BE, PCP, PEV e PAN 

Contra –          Aprovado 

Abstenção – PSD e CDS-PP 
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DELIBERAÇÃO 

 

Voto n.º 249/XIII/2.ª, apresentado pelo CDS-PP, de Condenação pelo 

cancelamento de conferência na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas na 

Universidade Nova de Lisboa; 

 

Favor – PSD, CDS-PP e 4 Deputados do PS 

Contra – BE, PCP e PEV      Aprovado 

Abstenção – PS e PAN 

 

 

Voto n.º 247/XIII/2.ª, apresentado pelo PCP, de Solidariedade sobre os presos 

políticos saharauís detidos em Marrocos; 

 

Favor – PS, BE, PCP, PEV e PAN 

Contra – PSD e CDS-PP      Aprovado 

Abstenção – 1 Deputado do PS e 1 deputado do CDS-PP 

 

 

Projeto de Resolução n.º 676/XIII/2.ª (PAR) – Deslocação do Presidente da 

República a Cabo Verde e Senegal; 

 

       Aprovado por unanimidade 
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DELIBERAÇÃO 

 

Requerimento, apresentado pelo PSD, PS, BE, CDS-PP, PCP e PEV 

solicitando a baixa à Comissão de de Trabalho e Segurança Social, sem 

votação, por um período de 30 dias do Projeto de Lei n.º 214/XIII/1.ª (PEV) 

– Reforça a licença parental inicial até 210 dias, alarga o período de licença 

parental em caso de nascimento prematuro e estende a dispensa para 

amamentação e aleitação ao acompanhamento à criança até aos três anos de 

idade, promovendo uma alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei 

n.º 7/2009, de 12 de fevereiro; Projeto de Lei n.º 344/XIII/2.ª (BE) – Protege 

a trabalhadora grávida, puérpera ou lactante no período experimental, 

tornando obrigatório parecer prévio da cite em caso de denúncia do contrato 

de trabalho por parte da entidade empregadora; Projeto de Lei n.º 

354/XIII/2.ª (PCP) – Reforça a proteção das trabalhadoras grávidas, 

puérperas e lactantes e de trabalhadores no gozo de licença parental e procede 

à alteração do Código do Trabalho e da Lei do Trabalho em Funções Públicas; 

Projeto de Lei n.º 430/XIII/2.ª (PSD) – Aprova medidas de transparência 

com vista à eliminação das desigualdades salariais entre homens e mulheres; 

Projeto de Lei n.º 431/XIII/2.ª (CDS-PP) – Procede à 11.ª alteração à Lei n.º 

7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho, flexibilizando a 

licença parental exclusiva do pai e alargando o gozo da licença parental 

complementar e da licença para assistência a filho aos avós; Projeto de 

Resolução n.º 697/XIII/2.ª (PCP) – Recomenda ao Governo que tome 

medidas para maior valorização da participação das mulheres nas Forças e 

Serviços de Segurança; Projeto de Resolução n.º 701/XIII/2.ª (PSD) – 

Recomenda ao Governo a adoção de medidas com vista à eliminação das 

desigualdades salariais entre homens e mulheres; Projeto de Resolução n.º 

702/XIII/2.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo que desenvolva uma 

política de incentivos para as empresas que promovam a igualdade de género;  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40328
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40772
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40823
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40823
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41076
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41077
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41070
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Projeto de Resolução n.º 703/XIII/2.ª (CDS-PP) – Flexibilização dos 

horários das creches através de acordos de cooperação com a Segurança 

Social, incentivos à sua constituição por parte das empresas e promoção de 

acordos entre estabelecimentos de infância e entidades empregadoras; Projeto 

de Resolução n.º 704/XIII/2.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo o 

aumento de três para cinco ciclos de tratamentos de Procriação Medicamente 

Assistida, comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde; Projeto de 

Resolução n.º 711/XIII/2.ª (BE) – Recomenda ao Governo o combate à 

discriminação das mulheres e a promoção da igualdade de género nas forças 

de segurança; Projeto de Resolução n.º 713/XIII/2.ª (PS) – Recomenda ao 

Governo a adoção de medidas que promovam a transparência das 

remunerações com vista à eliminação das desigualdades salariais entre homens 

e mulheres; e Projeto de Resolução n.º 715/XIII/2.ª (PS) – Recomenda ao 

Governo a adoção de medidas de promoção da conciliação entre a vida 

profissional, familiar e pessoal; 

 

        Aprovado por unanimidade 

 

Projeto de Resolução n.º 658/XIII/2.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo a 

reorganização da rede de gabinetes de atendimento às vítimas de violência 

doméstica da GNR e da PSP; 

 

        Aprovado por unanimidade 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41080
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41081
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41081
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41091
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41091
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41094
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41096
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40994
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DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 700/XIII/2.ª (PS) – Recomenda ao Governo a 

inclusão dos dados estatísticos sobre violência no namoro no Relatório Anual 

de Segurança Interna; 

 

Favor – PSD, PS, BE, PCP, PEV e PAN 

Contra –          Aprovado 

Abstenção – CDS-PP 

 

Projeto de Resolução n.º 705/XIII/2.ª (PAN) – Recomenda ao Governo que 

diligencie pelo redimensionamento de pressupostos na aplicação do regime 

jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica e protecção e assistência 

das suas vítimas (Texto Substituído a pedido do autor); 

 

Favor – PS, BE, PCP, PEV e PAN 

Contra – CDS-PP       Aprovado 

Abstenção – PSD 

 

Projeto de Resolução n.º 710/XIII/2.ª (BE) – Recomenda a capacitação das 

forças de segurança para a proteção às vítimas de violência doméstica; 

 

       Aprovado por unanimidade 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41073
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41083
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41090
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DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 714/XIII/2.ª (PEV) – Reforço de medidas que 

combatem a violência doméstica; 

 

 Ponto 1 

 

       Aprovado por unanimidade 

 

 Ponto 2 

 

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

Contra – PS        Aprovado 

Abstenção –  

 

VOTAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

Projeto de Lei n.º 291/XIII/1.ª (PCP) – Condições de Saúde e Segurança no 

Trabalho nas Forças e Serviços de Segurança; 

 

Favor – BE, PCP, PEV e PAN 

Contra – PS        Rejeitado 

Abstenção – PSD e CDS-PP 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41095
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40590
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DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 706/XIII/2.ª (PAN) – Recomenda ao Governo que 

promova a melhoria das condições de saúde mental, em ambiente laboral, nas 

Forças e Serviços de Segurança, criando um programa de promoção da resiliência 

psicológica dos operacionais; 

 

Favor – BE, PCP, PEV e PAN 

Contra – PSD, PS e CDS-PP      Rejeitado 

Abstenção –  

 

Requerimento, apresentado pelo PSD, PCP, CDS-PP, PS, PAN e BE solicitando 

a baixa à Comissão de Educação e Ciência, sem votação, por um período de 30 

dias Projeto de Resolução n.º 602/XIII/2.ª (PSD) – Recomenda ao Governo o 

combate ao abandono escolar no ensino superior; Projeto de Resolução n.º 

696/XIII/2.ª (PCP) – Recomenda ao Governo a adoção de medidas para 

combater o abandono escolar no Ensino Superior; Projeto de Resolução n.º 

698/XIII/2.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo que promova medidas de 

combate ao abandono escolar no ensino superior; Projeto de Resolução n.º 

699/XIII/2.ª (PS) – Recomenda ao Governo um estudo sobre insucesso e 

abandono no ensino superior, para melhor definição de políticas de combate a 

esses fenómenos; Projeto de Resolução n.º 707/XIII/2.ª (PAN) – Recomenda ao 

Governo o reforço das medidas de apoio aos estudantes do ensino superior, como 

forma de combate ao abandono escolar; e Projeto de Resolução n.º 709/XIII/2.ª 

(BE) – Medidas para o aprofundamento de mecanismos de ação social e de 

combate ao abandono escolar no ensino superior; 

 

       Aprovado por unanimidade 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41084
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40883
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41069
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41069
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41071
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41071
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41072
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41072
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41086
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41089
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41089
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DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 572/XIII/2.ª (BE) – Plano plurianual para o fim das 

propinas nas instituições de ensino superior públicas; 

 

Favor – BE, PCP, PEV e PAN 

Contra – PSD, PS e CDS-PP      Rejeitado 

Abstenção – 3 Deputados de PS 

 

Projeto de Resolução n.º 692/XIII/2.ª (PCP) – Recomenda o fim das 

propinas no ensino superior público; 

 

Favor – BE, PCP, PEV e PAN 

Contra – PSD, PS e CDS-PP      Rejeitado 

Abstenção –  

 

VOTAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

Projeto de Lei n.º 366/XIII/2.ª (PS) – Procede à primeira alteração da Lei n.º 

68/2014, de 29 de agosto, que aprovou o regime jurídico aplicável ao nadador-

salvador em todo o território nacional, no que respeita à supervisão de 

atividades em piscinas de uso público; 

 

Favor – PSD, PS e PAN 

Contra –          Aprovado 

Abstenção – CDS-PP, BE, PCP e PEV 

Baixa à 3.ª Comissão 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40840
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41065
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40881
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VOTAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

Projeto de Lei n.º 147/XIII/1.ª (BE) – Estabelece o acesso aos direitos 

educativos a nadadores salvadores; 

 

Favor – PS, BE, PCP, PEV e PAN 

Contra –          Aprovado 

Abstenção – PSD e CDS-PP 

Baixa à 10.ª Comissão 

 

*Texto de Substituição apresentado pela Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos Liberdadades e Garantias relativo aos Projetos 

de Lei n.ºs 308/III/2.ª (BE) – Procede à sexta alteração à lei eleitoral dos 

órgãos das autarquias locais, aprovada pela lei orgânica n.º 1/2001, de 14 de 

agosto; 318/XIII/2.ª (CDS-PP) - Altera a Lei Orgânica nº 1/2001, de 14 de 

Agosto (Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais), em matéria de 

candidaturas por grupos de cidadãos eleitores; e 328/XIII/2.ª (PS) - 6.ª 

Alteração à Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais, simplificando e 

clarificando as condições de apresentação de candidaturas por grupos de 

cidadãos e alargando o âmbito de aplicação da Lei da Paridade; 

 

Favor – PS, BE, CDS-PP e PAN 

Contra – PSD, PCP e PEV      Aprovado 

Abstenção –  

 

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

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40154
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40672
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40672
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40692
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40726
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VOTAÇÃO NA ESPECIALIDADE 

 

 

Texto de Substituição apresentado pela Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos Liberdadades e Garantias relativo aos Projetos 

de Lei n.ºs 308/III/2.ª (BE) – Procede à sexta alteração à lei eleitoral dos 

órgãos das autarquias locais, aprovada pela lei orgânica n.º 1/2001, de 14 de 

agosto; 318/XIII/2.ª (CDS-PP) - Altera a Lei Orgânica nº 1/2001, de 14 de 

Agosto (Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais), em matéria de 

candidaturas por grupos de cidadãos eleitores; e 328/XIII/2.ª (PS) - 6.ª 

Alteração à Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais, simplificando e 

clarificando as condições de apresentação de candidaturas por grupos de 

cidadãos e alargando o âmbito de aplicação da Lei da Paridade; 

 

Votação da assunção pelo Plenário das votações indiciárias realizadas em 

sede de Comissão 

 

       Aprovada por unanimidade 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40672
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40672
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40692
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40726
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VOTAÇÃO FINAL GLOBAL 

 

 

*Texto de Substituição apresentado pela Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos Liberdadades e Garantias relativo aos Projetos 

de Lei n.ºs 308/III/2.ª (BE) – Procede à sexta alteração à lei eleitoral dos 

órgãos das autarquias locais, aprovada pela lei orgânica n.º 1/2001, de 14 de 

agosto; 318/XIII/2.ª (CDS-PP) - Altera a Lei Orgânica nº 1/2001, de 14 de 

Agosto (Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais), em matéria de 

candidaturas por grupos de cidadãos eleitores; e 328/XIII/2.ª (PS) - 6.ª 

Alteração à Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais, simplificando e 

clarificando as condições de apresentação de candidaturas por grupos de 

cidadãos e alargando o âmbito de aplicação da Lei da Paridade; 

 

Favor – (120) PS, BE, CDS-PP e PAN 

Contra – (96) PSD, PCP e PEV     Aprovado 

Abstenção –  

 

*Maioria absoluta dos Deputados em efetividade de funções, com recurso a votação eletrónica, nos 

termos conjugados da alínea l) do artigo 164.º, n.º 2 do artigo 166.º, do n.º 5 do artigo 168.º da CRP, 

e do n.º 4 do artigo 94.º do RAR 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40672
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40672
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40692
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40726
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VOTAÇÃO NA GENERALIDADE.NA ESPECIALIDADE e FINAL 

GLOBAL 

 

Projeto de Lei n.º 433/XIII/2.ª (PS, PSD, BE e PCP) – Alteração à Lei 

Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais, aprovada pela Lei Orgânica  

n.º 1/2001, de 14 de agosto, e alterada pelas Leis Orgânicas n.º 5-A/2001, de 

26 de novembro, n.º 3/2005, de 29 de agosto, n.º 3/2010, de 15 de dezembro, e 

n.º 1/2011, de 30 de novembro, e pela Lei n.º 72-A/2015, de 23 de julho; 

 

       Aprovado por unanimidade 

 

*Maioria absoluta dos Deputados em efetividade de funções, com recurso a votação eletrónica, nos 

termos conjugados da alínea l) do artigo 164.º, n.º 2 do artigo 166.º, do n.º 5 do artigo 168.º da CRP, 

e do n.º 4 do artigo 94.º do RAR 

 

DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 648/XIII/2.ª (PSD) – Recomenda ao Governo que 

estabeleça, com urgência, o acordo de permuta dos terrenos da extinta eb 2,3 

Fernando Pessoa com os da nova Escola Básica Fernando Pessoa, com o 

município de Santa Maria da Feira; 

 

Favor – PSD, CDS-PP e PAN 

Contra – PS, BE, PCP e PEV      Rejeitado 

Abstenção –  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41085
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40982
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DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 633/XIII/2.ª (PSD) – Recomenda ao Governo que, 

no âmbito da proteção da orla costeira e da segurança de pessoas e bens, 

proceda à análise de casos análogos ao porto de mar da Figueira da Foz, e à 

realização de um estudo para avaliar a implementação do bypass na entrada do 

mesmo, e à respetiva divulgação; 

 

 Ponto 1 

 

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

Contra – PS        Aprovado 

Abstenção –  

 

 Restantes pontos 

 

       Aprovados por unanimidade 

 

Projeto de Resolução n.º 686/XIII/2.ª (BE) – Recomenda ao Governo a 

urgente implementação das ações de transposição sedimentar nas barras da 

Figueira da Foz e de Aveiro, de acordo com o prescrito pelo Grupo de 

Trabalho do Litoral; 

 

       Aprovado por unanimidade 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40948
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41053


 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

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

 17 

 

VOTAÇÃO FINAL GLOBAL 

 

Texto Final apresentado pela Comissão de Orçamento, Finanças e 

Modernização Administrativa relativo à 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; e 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        Aprovado 

Abstenção – CDS-PP 

 

Texto Final apresentado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e garantias relativo aos Projetos de Lei n.ºs 348/XIII/2.ª (PS) – 

Procede à segunda alteração à Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto, reforçando o 

quadro legal sancionatório da manipulação de competições desportivas; 

355/XIII/2.ª (PSD) – Regime de responsabilidade penal por comportamentos 

suscetíveis de afetar a verdade, a lealdade e a correção da competição e do seu 

resultado na atividade desportiva; e 365/XIII/2.ª (CDS-PP) - Procede à segunda 

alteração à Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto, alterada pela Lei n.º 30/2015, de 22 

de abril, consagrando medidas legislativas que visam reforçar a eficácia do 

combate à corrupção desportiva; 

 

       Aprovado por unanimidade 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40965
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40965
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40999
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40797
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40827
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40878
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VOTAÇÃO FINAL GLOBAL 

 

Texto Final apresentado pela Comissão de Orçamento, Finanças e 

Modernização Administrativa relativo aos Projetos de Lei n.ºs 205/XIII/1.ª 

(BE) – Extingue os valores mobiliários ao portador e determina o caráter 

escritural dos valores mobiliários, assegurando a identificação dos respetivos 

titulares; e 262/XIII/1.ª (PS) – Proíbe a emissão de valores mobiliários ao 

portador;  

 

Aprovado por unanimidade 

 

VOTAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

*Projeto de Lei n.º 207/XIII/1.ª (BE) – Alarga a obrigatoriedade de registo 

dos acionistas dos bancos à identificação dos beneficiários efetivos das 

entidades que participem no seu capital; 

 

*Baixou sem votação em 09-06-2016 

 

Aprovado por unanimidade  

 

DELIBERAÇÃO 

 

Requerimento de avocação para Plenário apresentado pelo BE para 

votação da proposta de alteração aos artigos 3.º e 4.º ao PJL 207/XIII 

 

Aprovado por unanimidade  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40315
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40315
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40451
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40317
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VOTAÇÃO NA ESPECIALIDADE 

 

Votação da proposta apresentado pelo BE (aditamento de um novo 3.º e 

4.º) ao texto final 

 

       Aprovada por unanimidade 

 

Texto Final apresentado pela Comissão de Orçamento, Finanças e 

Modernização Administrativa relativo ao Projeto de Lei n.º 207/XIII/1.ª 

(BE) – Alarga a obrigatoriedade de registo dos acionistas dos bancos à 

identificação dos beneficiários efetivos das entidades que participem no seu 

capital; 

 

Votação da assunção pelo Plenário das votações indiciárias realizadas em 

sede de Comissão 

 

Aprovada por unanimidade  

 

VOTAÇÃO FINAL GLOBAL 

 

Texto Final apresentado pela Comissão de Orçamento, Finanças e 

Modernização Administrativa relativo ao Projeto de Lei n.º 207/XIII/1.ª 

(BE) – Alarga a obrigatoriedade de registo dos acionistas dos bancos à 

identificação dos beneficiários efetivos das entidades que participem no seu 

capital, com as alterações entretanto aprovadas; 

 

       Aprovado por unanimidade  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40317
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40317
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40317
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40317
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VOTAÇÃO FINAL GLOBAL 

 

Texto Final apresentado pela Comissão de Orçamento, Finanças e 

Modernização Administrativa relativo ao Projeto de Lei n.º 235/XIII/1.ª 

(BE) – Obriga à publicação anual do valor total e destino das transferências e 

envio de fundos para países, territórios e regiões com regime de tributação 

privilegiada; 

 

Aprovado por unanimidade 

 

VOTAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

Projeto de Lei n.º 255/XIII/1.ª (PCP) – Estabelece medidas de reforço ao 

combate à criminalidade económica e financeira, proibindo ou limitando 

relações comerciais ou profissionais ou transações ocasionais com entidades 

sedeadas em centros off-shore ou centros off-shore não cooperantes; 

 

Favor – BE, PCP, PEV e PAN 

Contra – PSD, PS e CDS-PP      Rejeitado 

Abstenção –  

 

*Discutido na generalidade em 09/06/2016, baixou à Comissão sem votação. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40379
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40379
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40442
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VOTAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

Projeto de Lei n.º 257/XIII/1.ª (PCP) – Agrava as taxas de tributação de 

operações financeiras dirigidas a entidades sujeitas a regime fiscal claramente 

mais favorável no âmbito do Imposto do Selo; 

 

Favor – BE, PCP, PEV e PAN 

Contra – PSD e PS       Rejeitado 

Abstenção – CDS-PP 

 

*Discutido na generalidade em 09/06/2016, baixou à Comissão sem votação. 

 

Projeto de Lei n.º 258/XIII/1.ª (PCP) – Agrava as taxas de tributação de 

rendimentos e transferências para entidades sujeitas a regimes fiscais 

claramente mais favoráveis no âmbito do IRC; 

 

Favor – BE, PCP, PEV e PAN 

Contra – PSD, PS e CDS-PP      Rejeitado 

Abstenção –  

 

*Discutido na generalidade em 09/06/2016, baixou à Comissão sem votação. 

 

 

Votação do Parecer da Subcomissão de Ética da Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias: Ofício n.º 17/SE/2017. 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40444
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40446

