
 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

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

 

 

VOTAÇÕES EFETUADAS EM 2013-10-18 

 

 

VOTAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

Requerimento apresentado pelo PPD/PSD, solicitando a baixa à Comissão de 

Orçamento, Finanças e Administração Pública, sem votação, por um prazo de 15 

dias, do Projeto de Lei n.º 455/XII/3.ª (PPD/PSD) – Alteração do Código do 

Imposto Municipal sobre Imóveis, permitindo aos municípios a opção pela 

redução de taxa a aplicar em cada ano, tendo em conta o número de membros 

do agregado familiar; 

 

 

       Aprovado por unanimidade 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 843/XII/3.ª (PPD/PSD) – Alteração do Código do 

Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, no sentido do aumento 

das deduções fiscais para famílias com mais de 3 filhos; 

 

 Ponto 1 

 

       Aprovado por unanimidade 
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DELIBERAÇÃO 

 

 Restantes pontos 

 

Favor – PPD/PSD e CDS-PP 

Contra – PS        Aprovados 

Abstenção – PCP, BE e PEV 

 

Projeto de Resolução n.º 844/XII/3.ª (PPD/PSD) – Alteração do Código do 

Imposto sobre Veículos, no sentido da redução do mesmo aquando do 

nascimento do 4.º filho. 

 

Favor – PPD/PSD, PS e CDS-PP 

Contra –          Aprovado 

Abstenção – PCP, BE e PEV 

 

VOTAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

Projeto de Lei n.º 452/XII/3.ª (PS) – Altera o Código de Processo Penal, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de Fevereiro, eliminando a 

possibilidade de julgamentos em processo sumário para crimes puníveis com 

pena de prisão superior a 5 anos; 

 

Favor – PS, PCP, BE e PEV 

Contra – PPD/PSD e CDS-PP     Rejeitado 

Abstenção –  
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VOTAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

Projeto de Lei n.º 457/XII/3.ª (PCP) – Altera o Código de Processo Penal 

limitando a aplicação do processo sumário aos crimes de menor gravidade; 

 

Favor – PS, PCP, BE e PEV 

Contra – PPD/PSD e CDS-PP     Rejeitado 

Abstenção –  

 

Projeto de Lei n.º 458/XII/3.ª (BE) – Altera o Código de Processo Penal, 

revogando a possibilidade de julgar em processo sumário crimes com moldura 

penal superior a 5 anos de prisão; 

 

Favor – PS, PCP, BE e PEV 

Contra – PPD/PSD e CDS-PP     Rejeitado 

Abstenção –  

 

DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 849/XII/3.ª (PS) – Cessação de vigência do 

Decreto-Lei n.º 92/2013, de 11 de julho, que "define o regime de exploração e 

gestão dos sistemas multimunicipais de captação, tratamento e distribuição de 

água para consumo público, de recolha, tratamento e rejeição de efluentes e de 

recolha e tratamento de resíduos sólidos” [relativo à Apreciação Parlamentar 

n.º 56/XII/2ª (PS)]; 
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DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 850/XII/3.ª (BE) – Cessação de vigência do 

Decreto-Lei n.º 92/2013, de 11 de julho, que "define o regime de exploração e 

gestão dos sistemas multimunicipais de captação, tratamento e distribuição de 

água para consumo público, de recolha, tratamento e rejeição de efluentes e de 

recolha e tratamento de resíduos sólidos” [relativo à Apreciação Parlamentar 

n.º 58/XII/2ª (PCP)]; 

 

Projeto de Resolução n.º 851/XII/3.ª (PCP) – Cessação de vigência do 

Decreto-Lei n.º 92/2013, de 11 de julho, que "define o regime de exploração e 

gestão dos sistemas multimunicipais de captação, tratamento e distribuição de 

água para consumo público, de recolha, tratamento e rejeição de efluentes e de 

recolha e tratamento de resíduos sólidos” [relativo à Apreciação Parlamentar 

n.º 58/XII/2ª (PCP)]; 

 

Projeto de Resolução n.º 852/XII/3.ª (PEV) – Cessação de vigência do 

Decreto-Lei n.º 92/2013, de 11 de julho, que "define o regime de exploração e 

gestão dos sistemas multimunicipais de captação, tratamento e distribuição de 

água para consumo público, de recolha, tratamento e rejeição de efluentes e de 

recolha e tratamento de resíduos sólidos” [relativo às Apreciações 

Parlamentares n.ºs 56/XII/2ª (PS) e 58/XII/2ª (PCP)]; 

 

Favor – PS, PCP, BE e PEV 

Contra – PPD/PSD e CDS-PP     Rejeitados 

Abstenção –  

 



 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

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

 5 

 

VOTAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

Proposta de Lei n.º 171/XII/2.ª (GOV) – Estabelece mecanismos de 

convergência do regime de proteção social da função pública com o regime 

geral da segurança social, procedendo à quarta alteração à Lei n.º 60/2005, de 

29 de dezembro, à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de 

novembro, à alteração do Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro, que 

aprova o Estatuto da Aposentação, e revogando normas que estabelecem 

acréscimos de tempo de serviço para efeitos de aposentação no âmbito da 

Caixa Geral de Aposentações; 

 

Favor – PPD/PSD e CDS-PP 

Contra – PS, PCP, BE e PEV      Aprovada 

Abstenção –  

 

Baixa à 5.ª Comissão 

 

DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 752/XII/2.ª (PPD/PSD) – Recomenda ao Governo a 

clarificação dos conceitos presentes no regime de instalação e funcionamento 

dos recintos de espetáculos e de divertimentos públicos, de forma a garantir 

condições de sã concorrência e promover uma efetiva proteção dos direitos 

dos cidadãos em matéria de poluição sonora; 

 

 

       Aprovado por unanimidade 
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DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 670/XII/2.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo que 

pondere rever o quadro legal do regime de instalação e funcionamento dos 

recintos de espetáculos e de divertimentos públicos; 

 

Favor – PPD/PSD, PS, CDS-PP, PCP e PEV 

Contra –          Aprovado 

Abstenção – BE 

 

Projeto de Resolução n.º 848/XII/3.ª (BE) – Por uma política pública de 

crédito para o relançamento da economia; 

 

Favor – PS, PCP, BE e PEV 

Contra – PPD/PSD e CDS-PP      Rejeitado 

Abstenção –  

 

Projeto de Resolução n.º 825/XII/3.ª (PCP) – Recomenda ao governo a criação 

de uma estrutura pública e autónoma, na dependência do ministério da 

agricultura, que assuma as competências e a gestão do património, da 

fundação Alter Real, que será extinta (texto substituído pelo autor em sede 

de Comissão); 

 

Favor – PCP, BE e PEV 

Contra – PPD/PSD e CDS-PP      Rejeitado 

Abstenção – PS 
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VOTAÇÃO FINAL GLOBAL 

 

Texto Final apresentado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias relativo à Proposta de Lei n.º 160/XII/2.ª (GOV) – 

Cria a Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça; 

 

Favor – PPD/PSD e CDS-PP 

Contra – PCP, BE e PEV      Aprovado 

Abstenção – PS 

 

VOTAÇÃO NA GENERALIDADE, ESPECIALIDADE E FINAL 

GLOBAL 

 

*Texto de substituição apresentado pela Comissão do Ambiente, 

Ordenamento do Território e Poder Local relativo ao Projeto de Lei  

n.º 349/XII/2.ª (PS) – Prorrogação do prazo para a obtenção do 

reconhecimento da propriedade privada sobre parcelas de leitos ou margens 

das águas do mar ou de quaisquer águas navegáveis ou flutuáveis (primeira 

alteração à Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, que estabelece a titularidade 

dos recursos hídricos), e Projeto de Lei n.º 399/XII/2.ª (PSD/CDS-PP) – 

Procede à primeira alteração à Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, que 

estabelece a titularidade dos recursos hídricos; 

 

Favor – PPD/PSD, PS e CDS-PP 

Contra –         Aprovado 

Abstenção – PCP, BE e PEV 

 

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

substituição. 

 

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

Ofício n.º 296/12.ª/CPECC/2013. 


