
 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

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

 

 

VOTAÇÕES EFETUADAS EM 2014-10-31 

 

Guião Suplementar 

 

DELIBERAÇÃO 

 

Requerimento 1A, apresentado pelo PS, de avocação para votação na 

especialidade das suas propostas de alteração ao artigo 51.º da Lei n.º 6/2006, de 

27 de fevereiro, constante do artigo 3.º (Alteração à Lei n.º 6/2006, de 27 de 

fevereiro), e de aditamento de um artigo 7.º-B (Fundo Nacional de Salvaguarda 

de Repúblicas de Estudantes) ao Texto Final apresentado pela Comissão do 

Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local relativo à Proposta de 

Lei n.º 250/XII/4ª (GOV) - Procede à revisão do regime jurídico do 

arrendamento urbano, alterando o Código Civil, a Lei n.º 6/2006, de 27 de 

fevereiro, o Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, e o Decreto-Lei n.º 

158/2006, de 8 de agosto; 

 

Requerimento 2A, apresentado pelo BE, de avocação para votação na 

especialidade da sua proposta de alteração ao artigo 3.º (Alteração à Lei  

n.º 6/2006, de 27 de fevereiro), aditando uma alteração ao artigo 35.º da Lei  

n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, do Texto Final apresentado pela Comissão do 

Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local relativo à Proposta de 

Lei n.º 250/XII/4ª (GOV) - Procede à revisão do regime jurídico do 

arrendamento urbano, alterando o Código Civil, a Lei n.º 6/2006, de 27 de 

fevereiro, o Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, e o Decreto-Lei  

n.º 158/2006, de 8 de agosto; 
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DELIBERAÇÃO 

 

Requerimento 1A, apresentado pelo BE, de avocação para votação na 

especialidade das suas propostas de eliminação do n.º 5 do artigo 6.º 

(Impedimentos) e do artigo 16.º (Mobilidade) e substituição dos artigos 19.º 

(Duração e renovação do contrato) e 21.º (Valor da renda) do Texto Final 

apresentado pela Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder 

Local relativo à Proposta de Lei n.º 252/XII/4ª (GOV) - Estabelece o novo 

Regime do Arrendamento Apoiado para Habitação; 

 

Requerimento 2A, apresentado pelo PCP, de avocação para votação na 

especialidade das suas propostas de alteração dos artigos 2.º (Âmbito), 3.º 

(Definições) e 6.º (Impedimentos) e de eliminação dos artigos 16.º (Mobilidade), 

19.º (Duração e renovação do contrato) e n.º 3 do artigo 22.º (Rendas máxima e 

mínima) do Texto Final apresentado pela Comissão do Ambiente, 

Ordenamento do Território e Poder Local relativo à Proposta de Lei  

n.º 252/XII/4ª (GOV) - Estabelece o novo Regime do Arrendamento Apoiado 

para Habitação; 

 

Favor – PS, PCP, BE e PEV 

Contra – PPD/PSD e CDS-PP      Rejeitados 

Abstenção –  

 


