
 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

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

 

 

VOTAÇÕES EFETUADAS EM 2013-05-10 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Deliberação n.º 12/XII/2.ª (PAR) – Suspensão dos trabalhos da 

comissão parlamentar de inquérito à contratualização, renegociação e gestão 

de todas as parcerias público-privadas do sector rodoviário e ferroviário; 

 

 

       Aprovado por unanimidade 

 

 

Projeto de Resolução n.º 688/XII/2.ª (PPD/PSD e CDS-PP) – Recomenda ao 

Governo que tome medidas no sentido de clarificar a missão das diferentes 

instituições de ensino superior e articular a oferta formativa no ensino 

superior; 

 

Favor – PPD/PSD e CDS-PP 

Contra – PS, PCP, BE e PEV      Aprovado 

Abstenção –  

 

Projeto de Resolução n.º 702/XII/2.ª (PCP) – Valorização e reconhecimento 

efetivo do papel da rede de Ensino Superior Público em Portugal; 

 

Favor – PCP, BE e PEV 

Contra – PPD/PSD, PS e CDS-PP     Rejeitado 

Abstenção –  



 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

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

 2 

 

DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 604/XII/2.ª (PS) - Recomenda ao Governo a criação de 

uma Rede de Cinema Digital e o estabelecimento de parcerias com as autarquias 

locais e os exibidores cinematográficos para a promoção e recuperação de 

recintos de cinema;  

 

Favor – PS, PCP, BE e PEV 

Contra – PPD/PSD e CDS-PP      Rejeitado 

Abstenção –  

 

VOTAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

Projeto de Lei n.º 407/XII/2.ª (PCP) – Altera a Lei n.º 55/2012, de 6 e 

Setembro que «Estabelece os princípios de ação do Estado no Quadro de 

Fomento, desenvolvimento e proteção da arte do cinema e das atividades 

cinematográficas e audiovisuais» apoiando a projeção e difusão do cinema 

digital criando mecanismos de apoio a cineclubes e associações sem fins 

lucrativos; 

 

Favor – PCP, BE e PEV 

Contra – PPD/PSD e CDS-PP     Rejeitado 

Abstenção – PS 
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DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 710/XII/2.ª (BE) – Recomenda ao Governo a 

criação da rede pública de cinema e a modernização dos cineteatros 

municipais, cineclubes e outros recintos de cinema; 

 

Favor – PCP, BE e PEV 

Contra – PPD/PSD e CDS-PP     Rejeitado 

Abstenção – PS 

 

VOTAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

Projeto de Lei n.º 403/XII/2.ª (BE) – Legaliza o cultivo de canábis para 

consumo pessoal e cria o enquadramento legal para os clubes sociais de 

canábis; 

 

Favor – BE e 7 Deputados do PS 

Contra – PPD/PSD, CDS-PP, PCP e 3 Deputados do PS Rejeitado 

Abstenção – PS e PEV 

 

DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 701/XII/2.ª (PCP) - Pela reabertura das urgências 

noturnas do Hospital dos Covões e salvaguarda do seu funcionamento 24h/dia;  

 

Favor – PS, PCP, BE e PEV 

Contra – PPD/PSD e CDS-PP     Rejeitado 

Abstenção –  
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DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 709/XII/2.ª (BE) - Recomenda ao Governo que 

proceda obrigatoriamente à discussão pública de decisões relacionadas com a 

reorganização de serviços de urgência no SNS;  

 

Favor – PCP, BE e PEV 

Contra – PPD/PSD, PS e CDS-PP     Rejeitado 

Abstenção –  

 

Requerimento apresentado pelo PS, solicitando o adiamento pelo prazo de 15 

dias, da votação do Projeto de Resolução n.º 563/XII/2.ª (PS) – Recomenda ao 

Governo um conjunto de orientações com o intuito de valorizar a arte da xávega;  

 

Requerimento apresentado pelo PPD/PSD, CDS-PP, PCP e BE, solicitando o 

adiamento da votação, pelo prazo de 15 dias do Texto de substituição 

apresentado pela Comissão de Agricultura e Mar relativo ao Projeto de 

Resolução n.º 611/XII/2.ª (BE) - Recomenda ao Governo medidas de 

valorização da arte xávega, Projeto de Resolução n.º 579/XII/2.ª (PPD/PSD e 

CDS-PP) - Recomenda ao Governo medidas de melhoria das condições em que é 

desenvolvida a pesca por arte envolvente-arrastante, também conhecida por "Arte 

Xávega" e Projeto de Resolução n.º 576/XII/2.ª (PCP) - Recomenda ao 

Governo que proceda a alterações regulamentares de modo a permitir, na arte 

xávega, a venda do produto do primeiro lance em que predominem espécimes que 

não tenham o tamanho mínimo legalmente exigido; 

 

Aprovados por unanimidade 

 

*Os autores dos Projetos de Resolução retiraram as suas iniciativas a favor do texto de 

substituição. 
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DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 397/XII/1.ª (PCP) - Suspensão imediata do processo de 

privatização da rede de creches e infantários da Segurança Social;  

 

Favor – PCP, BE e PEV 

Contra – PPD/PSD, PS e CDS-PP     Rejeitado 

Abstenção –  

 

Projeto de Resolução n.º 649/XII/2.ª (PCP) - Criação da Administração dos Portos 

do Algarve;  

 

Favor – PS, PCP, BE e PEV 

Contra – PPD/PSD e CDS-PP      Rejeitado 

Abstenção –  

 

*Texto de substituição apresentado pela Comissão de Economia e Obras Públicas 

relativo ao Projeto de Resolução n.º 509/XII/2.ª (PPD/PSD) - Recomenda ao 

Governo que assegure o financiamento para concretização do Projeto Global de 

Estabilização das Encostas de Santarém, Projeto de Resolução n.º 512/XII/2.ª (PS) 

- Recomenda ao Governo a concretização urgente do Projeto Global de Estabilização 

das Encostas de Santarém, Projeto de Resolução n.º 515/XII/2.ª (PCP) - Reafirma a 

Resolução da Assembleia da República n.º 101/2011, de 5 de Maio, que recomenda 

ao Governo que adote as medidas para a concretização do projeto global de 

estabilização das encostas de Santarém, Projeto de Resolução n.º 516/XII/2.ª 

(CDS-PP) - Recomenda a tomada de medidas com vista à estabilização e 

consolidação das encostas de Santarém, Projeto de Resolução n.º 571/XII/2.ª (BE) 

- Reafirma a recomendação ao Governo para a concretização do projeto global de 

estabilização das encostas de Santarém e Projeto de Resolução n.º 573/XII/2.ª 

(PEV) - Resolve recomendar ao Governo a adoção de medidas e financiamento para 

a estabilização das Encostas de Santarém; 

 

Aprovado por unanimidade 

*Os autores dos Projetos de Resolução retiraram as suas iniciativas a favor do texto de 

substituição. 
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DELIBERAÇÃO 

 

Inquérito Parlamentar n.º 6/XII/2.ª (PPD/PSD e CDS-PP) - Comissão 

Eventual de Inquérito à celebração de contratos de gestão de risco financeiro 

por empresas do sector público;  

 

 

Aprovado por unanimidade 

 

 

VOTAÇÃO NA GENERALIDADE, ESPECIALIDADE E FINAL 

GLOBAL 

 

*Texto de substituição apresentado pelo PPD/PSD, PS, CDS-PP, PCP, BE e 

PEV relativo ao Projeto de Lei n.º 326/XII/2.ª (BE) – Aprova a Lei de 

Organização e Funcionamento do Conselho de Fiscalização da Base de 

Dados de Perfis de ADN e altera a Lei n.º 5/2008, de 12 de fevereiro; 

 

 

Aprovado por unanimidade 

 

 

*O autor do Projeto de Lei retirou a sua iniciativa a favor do texto de substituição. 

 

 

Votação do Parecer da Comissão para a Ética, a Cidadania e a 

Comunicação: Ofício n.º 169/12.ª/CPECC/2013. 

 


