
 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

DIREÇÃO DE APOIO PARLAMENTAR 
DIVISÃO DE APOIO AO PLENÁRIO 

 

 

VOTAÇÕES EFETUADAS EM 2019-01-04 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

Voto n.º 698/XIII/4.ª (apresentado pelo CDS-PP) - De pesar pelo falecimento de 

Amos Oz; 

 

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

Contra –          Aprovado 

Abstenção – PCP e PEV 

 

Voto n.º 699/XIII/4.ª (apresentado pelo PS) - De pesar pelo falecimento de 

Joaquim Bastinhas; 

 

Favor – PSD, PS, CDS-PP e PCP  

Contra – PAN        Aprovado 

Abstenção – BE, PEV e Ninsc 

 

Voto n.º 700/XIII/4.ª (apresentado pelo PS) - De pesar pelo falecimento de Carlos 

Veiga Pereira; 

 

       Aprovado por unanimidade 

 

Voto n.º 703/XIII/4.ª (apresentado pelo CDS-PP) - De pesar pelo falecimento de 

João Martins Vieira; 

 

Aprovado por unanimidade 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=111000&ACT_TP=VOT
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=111001&ACT_TP=VOT
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=111003&ACT_TP=VOT
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=111007&ACT_TP=VOT
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DELIBERAÇÃO 

 

Voto n.º 704/XIII/4.ª (apresentado pelo PS) - De pesar pelo falecimento de 

Joaquim Romero Magalhães; 

 

       Aprovado por unanimidade 

 

Voto n.º 702/XIII/4.ª (apresentado pelo PAR) - De solidariedade e pesar pelas 

vítimas do tsunami sentido na Indonésia; 

 

Aprovado por unanimidade 

 

Voto n.º 697/XIII/4.ª (apresentado pelo PAN) - De condenação pela saída do 

Japão da Comissão Baleeira Internacional e o regresso à pesca comercial de 

baleias; 

 

Favor – PSD, PS, BE, PCP, PEV, PAN e Ninsc 

Contra –          Aprovado 

Abstenção – CDS-PP 

 

Voto n.º 701/XIII/4.ª (apresentado pelo CDS-PP) - De congratulação pela 

promoção a Oficial General de Regina Mateus; 

 

       Aprovado por unanimidade 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=111008&ACT_TP=VOT
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=111006&ACT_TP=VOT
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=110999&ACT_TP=VOT
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=111005&ACT_TP=VOT
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DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Deliberação n.º 23/XIII/4.ª (PAR) – Procede à quinta alteração à 

Deliberação n.º 1-PL/2016, de 19 de janeiro (Composição das delegações às 

Organizações Parlamentares Internacionais) e à respetiva republicação; 

 

Favor – PSD, PS, BE, CDS-PP, PCP, PEV e Ninsc 

Contra –          Aprovado 

Abstenção – PAN 

 

Projeto de Resolução n.º 1885/XIII/4.ª (PSD) – Recomenda ao Governo que 

apresente à Assembleia da República os montantes do Fundo de Financiamento da 

Descentralização em 2019; 

 

Favor – PSD, CDS-PP, PAN e Ninsc 

Contra – BE, PCP e PEV      Aprovado 

Abstenção – PS 

 

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, do Projeto de Lei n.º 843/XIII/3.ª (PS) – Lei 

de Bases da Habitação; 

 

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 

1023/XIII/4.ª (PCP) – Lei de Bases da Habitação; 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43270
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43220
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42502
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43114
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43114
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DELIBERAÇÃO 

 

Requerimento, 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 Lei n.º 1057/XIII/4.ª (BE) – Lei 

de Bases da Habitação; 

 

       Aprovados por unanimidade 

 

VOTAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

Projeto de Lei n.º 895/XIII/3.ª (BE) – Reconhece e regulamenta a profissão de 

criminólogo(a); 

 

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

Contra –          Aprovado 

Abstenção – PS 

 

Baixa à 10.ª Comissão 

 

Projeto de Lei n.º 1054/XIII/4.ª (CDS-PP) – Aprova o regime do exercício 

profissional dos criminólogos; 

 

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

Contra –          Aprovado 

Abstenção – PS 

 

Baixa à 10.ª Comissão 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43242
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42700
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43238
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VOTAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

Projeto de Lei n.º 959/XIII/3.ª (PCP) – Estabelece impedimentos na decisão 

sobre processos de institucionalização de crianças e jovens em risco; 

 

Favor – PS, BE, PCP, PEV e PAN 

Contra –          Aprovado 

Abstenção – PSD, CDS-PP e Ninsc 

 

Baixa à 1ª Comissão 

 

Proposta de Lei n.º 150/XIII/4.ª (GOV) – Altera o regime do exercício da 

atividade de segurança privada e da autoproteção; 

 

Favor – PS e PAN 

Contra – CDS-PP       Aprovado 

Abstenção – PSD, BE, PCP, PEV e Ninsc 

 

Baixa à 1ª Comissão 

 

Proposta de Lei n.º 151/XIII/4.ª (GOV) – Altera as medidas de segurança 

obrigatórias em estabelecimentos de restauração ou de bebidas que disponham 

de espaços ou salas destinados a dança; 

 

Favor – PS, PAN e Ninsc 

Contra –          Aprovado 

Abstenção – PSD, BE, CDS-PP, PCP e PEV 

 

Baixa à 1ª Comissão 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42899
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43086
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43087
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VOTAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

Proposta de Lei n.º 149/XIII/4.ª (GOV) – Consagra a aplicação do processo de 

execução fiscal à cobrança coerciva das custas, multas, coimas e outras 

quantias cobradas em processo judicial; 

 

Favor – PS, PAN e Ninsc 

Contra – PCP e PEV       Aprovado 

Abstenção – PSD, BE e CDS-PP 

 

Baixa à 1ª Comissão 

 

DELIBERAÇÃO 

 

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

Comunicação, Juventude e Desporto, sem votação, por um período de 90 dias, da 

Proposta de Lei n.º 153/XIII/4.ª (GOV) – Altera o regime jurídico do combate 

à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos 

desportivos; 

 

       Aprovado por unanimidade 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43085
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43089
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DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 1898/XIII/4.ª (PCP) – Cessação de Vigência do 

Decreto-Lei n.º 104/2018, de 29 de novembro, “Concretiza o quadro de 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio das 

estruturas de atendimento ao cidadão” [relativo à Apreciação Parlamentar n.º 

72/XIII/4.ª (PCP)]; 

 

Projeto de Resolução n.º 1899/XIII/4.ª (PCP) – Cessação de Vigência do 

Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro, “Concretiza o quadro de 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio do 

estacionamento público” [relativo à Apreciação Parlamentar n.º 73/XIII/4.ª 

(PCP)]; 

 

Projeto de Resolução n.º 1900/XIII/4.ª (PCP) – Cessação de Vigência do 

Decreto-Lei n.º 100/2018, de 28 de novembro, “Concretiza o quadro de 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio das vias de 

comunicação” [relativo à Apreciação Parlamentar n.º 74/XIII/4.ª (PCP)]; 

 

Projeto de Resolução n.º 1901/XIII/4.ª (PCP) – Cessação de Vigência do 

Decreto-Lei n.º 103/2018, de 29 de novembro, “Concretiza o quadro de 

transferência de competências para os órgãos municipais e entidades 

intermunicipais no domínio do apoio aos bombeiros voluntários” [relativo à 

Apreciação Parlamentar n.º 75/XIII/4.ª (PCP)]; 

 

Projeto de Resolução n.º 1892/XIII/4.ª (PCP) – Cessação de Vigência do 

Decreto-Lei n.º 106/2018, de 29 de novembro, “Concretiza o quadro de 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da gestão do 

património imobiliários público sem utilização” [relativo à Apreciação 

Parlamentar n.º 76/XIII/4.ª (PCP)]; 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43251
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43165
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43165
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43252
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43166
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43166
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43253
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43167
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43254
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43168
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43255
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43169
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43169
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DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 1902/XIII/4.ª (PCP) – Cessação de Vigência do 

Decreto-Lei n.º 98/2018, de 27 de novembro, “Concretiza o quadro de 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da 

autorização de exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e 

outras formas de jogo” [relativo à Apreciação Parlamentar n.º 77/XIII/4.ª 

(PCP)]; 

 

Projeto de Resolução n.º 1893/XIII/4.ª (PCP) – Cessação de Vigência do 

Decreto-Lei n.º 102/2018, de 29 de novembro, “Concretiza o quadro de 

transferência de competências para os órgãos das entidades intermunicipais no 

domínio dos projetos financiados por fundos europeus e dos programas de 

captação de investimento” [relativo à Apreciação Parlamentar n.º 78/XIII/4.ª 

(PCP)]; 

 

Projeto de Resolução n.º 1894/XIII/4.ª (PCP) – Cessação de Vigência do 

Decreto-Lei n.º 105/2018, de 29 de novembro, “Concretiza o quadro de 

transferência de competência para os órgãos municipais no domínio da habitação” 

[relativo à Apreciação Parlamentar n.º 79/XIII/4.ª (PCP)]; 

 

Projeto de Resolução n.º 1895/XIII/4.ª (PCP) – Cessação de Vigência do 

Decreto-Lei n.º 99/2018, de 28 de novembro, “Concretiza o quadro de 

transferência de competências para as entidades intermunicipais no domínio da 

promoção turística” [relativo à Apreciação Parlamentar n.º 80/XIII/4.ª (PCP)]; 

 

Projeto de Resolução n.º 1896/XIII/4.ª (PCP) – Cessação de Vigência do 

Decreto-Lei n.º 101/2018, de 29 de novembro, “Concretiza o quadro de 

transferência de competências para os órgãos municipais e das entidades 

intermunicipais no domínio da justiça” [relativo à Apreciação Parlamentar n.º 

81/XIII/4.ª (PCP)]; 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43255
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43170
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43170
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43246
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43171
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43171
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43247
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43172
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43248
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43173
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43249
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43174
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43174
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DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 1897/XIII/4.ª (PCP) – Cessação de Vigência do 

Decreto-Lei n.º 97/2018, de 27 de novembro, “Concretiza o quadro de 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio das praias 

marítimas, fluviais e lacustres” [relativo à Apreciação Parlamentar n.º 

82/XIII/4.ª (PCP)]; 

 

Projeto de Resolução n.º 1905/XIII/4.ª (BE) – Cessação de vigência do 

Decreto-Lei n.º 97/2018, de 27 de novembro, que “concretiza o quadro de 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio das 

praias marítimas, fluviais e lacustres” [relativo à Apreciação Parlamentar n.º 

92/XIII/4.ª (BE)]; 

 

Projeto de Resolução n.º 1906/XIII/4.ª (BE) – Cessação de vigência do Decreto-

Lei n.º 98/2018, de 27 de novembro, que “concretiza o quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais no domínio da autorização de exploração 

das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo” 

[relativo à Apreciação Parlamentar n.º 93/XIII/4.ª (BE)]; 

 

Projeto de Resolução n.º 1907/XIII/4.ª (BE) – Cessação de vigência do Decreto-

Lei n.º 99/2018, de 28 de novembro, que “concretiza o quadro de transferência de 

competências para as entidades intermunicipais no domínio da promoção 

turística” [relativo à Apreciação Parlamentar n.º 94/XIII/4.ª (BE)]; 

 

Projeto de Resolução n.º 1908/XIII/4.ª (BE) – Cessação de vigência do Decreto-

Lei n.º 100/2018, de 28 de novembro, que “concretiza o quadro de transferência 

de competências para os órgãos municipais no domínio das vias de comunicação” 

[relativo à Apreciação Parlamentar n.º 95/XIII/4.ª (BE)]; 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43250
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43175
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43175
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43258
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43259
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43261
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43262
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DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 1909/XIII/4.ª (BE) – Cessação de vigência do 

Decreto-Lei n.º 101/2018, de 29 de novembro, que “concretiza o quadro de 

transferência de competências para os órgãos municipais e das entidades 

intermunicipais no domínio da justiça” [relativo à Apreciação Parlamentar n.º 

96/XIII/4.ª (BE)]; 

 

Projeto de Resolução n.º 1910/XIII/4.ª (BE) – Cessação de vigência do 

Decreto-Lei n.º 102/2018, de 29 de novembro, que “concretiza o quadro de 

transferência de competências para os órgãos das entidades intermunicipais no 

domínio dos projetos financiados por fundos europeus e dos programas de 

captação de investimento” [relativo à Apreciação Parlamentar n.º 97/XIII/4.ª 

(BE)]; 

 

Projeto de Resolução n.º 1911/XIII/4.ª (BE) – Cessação de vigência do Decreto-

Lei n.º 103/2018, de 29 de novembro, que “concretiza o quadro de transferência 

de competências para os órgãos municipais e das entidades intermunicipais no 

domínio do apoio aos bombeiros voluntários” [relativo à Apreciação Parlamentar 

n.º 98/XIII/4.ª (BE)]; 

 

Projeto de Resolução n.º 1912/XIII/4.ª (BE) – Cessação de vigência do Decreto-

Lei n.º 104/2018, de 29 de novembro, que “concretiza o quadro de transferência 

de competências para os órgãos municipais no domínio das estruturas de 

atendimento ao cidadão” [relativo à Apreciação Parlamentar n.º 99/XIII/4.ª (BE)]; 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43263
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43264
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43265
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43266
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DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 1913/XIII/4.ª (BE) – Cessação de vigência do Decreto-

Lei n.º 105/2018, de 29 de novembro, que “concretiza o quadro de transferência 

de competências para os órgãos municipais no domínio da habitação” [relativo à 

Apreciação Parlamentar n.º 100/XIII/4.ª (BE)]; 

 

Projeto de Resolução n.º 1914/XIII/4.ª (BE) – Cessação de vigência do Decreto-

Lei n.º 106/2018, de 29 de novembro, que “concretiza o quadro de transferência 

de competências para os órgãos municipais no domínio da gestão do património 

imobiliário público sem utilização” [relativo à Apreciação Parlamentar n.º 

101/XIII/4.ª (BE)]; 

 

Projeto de Resolução n.º 1915/XIII/4.ª (BE) – Cessação de vigência do Decreto-

Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro, que “concretiza o quadro de transferência 

de competências para os órgãos municipais no domínio do estacionamento 

público” [relativo à Apreciação Parlamentar n.º 102/XIII/4.ª (BE)]; 

 

Projeto de Resolução n.º 1916/XIII/4.ª (PEV) – Cessação da vigência do 

Decreto-Lei n.º 97/2018, de 27 de novembro, que “Concretiza o quadro de 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio das praias 

marítimas, fluviais e lacustres” [relativo às Apreciações Parlamentares n.ºs 

82/XIII/4.ª (PCP ) e 92/XIII/4.ª (BE)]; 

 

Projeto de Resolução n.º 1917/XIII/4.ª (PEV) – Cessação da vigência do 

Decreto-Lei n.º 98/2018, de 27 de novembro, que ”Concretiza o quadro de 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da 

autorização de exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e 

outras formas de jogo” [relativo às Apreciações Parlamentares n.ºs 77/XIII/4.ª 

(PCP ), 83/XIII/4.ª (CDS-PP) e 93/XIII/4.ª (BE)]; 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43267
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43268
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43269
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43271
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DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 1918/XIII/4.ª (PEV) – Cessação da vigência do 

Decreto-Lei n.º 99/2018, de 28 de novembro, que ”Concretiza o quadro de 

transferência de competências para as entidades intermunicipais no domínio da 

promoção turística” [relativo às Apreciações Parlamentares n.ºs 80/XIII/4.ª 

(PCP), 84/XIII/4.ª (CDS-PP) e 94/XIII/4.ª (BE)]; 

 

Projeto de Resolução n.º 1919/XIII/4.ª (PEV) – Cessação da vigência do 

Decreto-Lei n.º 100/2018, de 28 de novembro, que ”Concretiza o quadro de 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio das vias de 

comunicação” [relativo às Apreciações Parlamentares n.ºs 74/XIII/4.ª (PCP), 

85/XIII/4.ª (CDS-PP) e 95/XIII/4.ª (BE)]; 

 

Projeto de Resolução n.º 1920/XIII/4.ª (PEV) – Cessação da vigência do 

Decreto-Lei n.º 101/2018, de 29 de novembro, que ”Concretiza o quadro de 

transferência de competências para os órgãos municipais e das entidades 

intermunicipais no domínio da justiça” [relativo às Apreciações Parlamentares 

n.ºs 81/XIII/4.ª (PCP), 86/XIII/4.ª (CDS-PP) e 96/XIII/4.ª (BE)]; 

 

Projeto de Resolução n.º 1921/XIII/4.ª (PEV) – Cessação da vigência do 

Decreto-Lei n.º 102/2018, de 29 de novembro, que ”Concretiza o quadro de 

transferência de competências para os órgãos das entidades intermunicipais no 

domínio dos projetos financiados por fundos europeus e dos programas de 

captação de investimento” [relativo às Apreciações Parlamentares n.ºs 78/XIII/4.ª 

(PCP), 87/XIII/4.ª (CDS-PP) e 97/XIII/4.ª (BE)]; 



 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

DIREÇÃO DE APOIO PARLAMENTAR 
DIVISÃO DE APOIO AO PLENÁRIO 

 13 

 

DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 1922/XIII/4.ª (PEV) – Cessação da vigência do 

Decreto-Lei n.º 103/2018, de 29 de novembro, que ”Concretiza o quadro de 

transferência de competências para os órgãos municipais e das entidades 

intermunicipais no domínio do apoio aos bombeiros voluntários” [relativo às 

Apreciações Parlamentares n.ºs 75/XIII/4.ª (PCP) e 98/XIII/4.ª (BE)]; 

 

Projeto de Resolução n.º 1923/XIII/4.ª (PEV) – Cessação da vigência do 

Decreto-Lei n.º 104/2018, de 29 de novembro, que ”Concretiza o quadro de 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio das 

estruturas de atendimento ao cidadão” [relativo às Apreciações Parlamentares n.ºs 

72/XIII/4.ª (PCP) e 99/XIII/4.ª (BE)]; 

 

Projeto de Resolução n.º 1924/XIII/4.ª (PEV) – Cessação da vigência do 

Decreto-Lei n.º 105/2018, de 29 de novembro, que ”Concretiza o quadro de 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da 

habitação” [relativo às Apreciações Parlamentares n.ºs 79/XIII/4.ª (PCP), 

88/XIII/4.ª (CDS-PP) e 100/XIII/4.ª (BE)]; 

 

Projeto de Resolução n.º 1925/XIII/4.ª (PEV) – Cessação da vigência do 

Decreto-Lei n.º 106/2018, de 29 de novembro, que ”Concretiza o quadro de 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da gestão do 

património imobiliário público sem utilização” [relativo às Apreciações 

Parlamentares n.ºs 76/XIII/4.ª (PCP), 89/XIII/4.ª (CDS-PP) e 101/XIII/4.ª (BE)]; 
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DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 1926/XIII/4.ª (PEV) – Cessação da vigência do 

Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro, que ”Concretiza o quadro de 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio do 

estacionamento público” [relativo às Apreciações Parlamentares n.ºs 73/XIII/4.ª 

(PCP) e 102/XIII/4.ª (BE)]; 

 

Favor –  BE, PCP e PEV 

Contra – PS e Ninsc 

Abstenção – PSD, CDS-PP e PAN 

 

 

Votação do Parecere da Subcomissão de Ética da Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias: Ofício n.º 02/SE/2019. 


