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VOTAÇÕES EFETUADAS EM 2013-11-01 

 

Guião Suplementar 

 

VOTAÇÃO NA ESPECIALIDADE 

 

* Projeto de Lei n.º 454/XII/3.ª (PPD/PSD e CDS-PP) - Transição das freguesias 

no âmbito da reorganização administrativa operada pelas Leis n.ºs 56/2012, de 8 

de novembro, e 11-A/2013, de 28 de janeiro; 

 

Votação da Proposta apresentada pelo PPD/PSD e CDS-PP, de alteração das 

alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 2.º, e da alínea d) do n.º 3 do artigo 2.º 

(Norma interpretativa relativa à transição de freguesias) 

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

Contra -  Aprovada 

Abstenção - PS 

 

Votação do artigo 1.º (Objeto), das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 2.º, 

alíneas a), b), c), e) e f) do n.º 3 e n.º 4 do artigo 2.º (Norma interpretativa 

relativa à transição de freguesias), do artigo 3.º (Gratuitidade emolumentar 

da constituição das novas freguesias), do artigo 4.º (Remunerações dos eleitos 

das juntas de freguesia), do artigo 5.º (Aplicação no tempo e produção de 

efeitos) e do artigo 6.º (Entrada em vigor) 

Favor - PPD/PSD, CDS-PP, PCP, BE e PEV 

Contra -          Aprovados 

Abstenção – PS 

 

* Obrigatoriedade de votação na especialidade em Plenário, nos termos do disposto no 

 n.º 4 do artigo 168.º, conjugado com a alínea n) do artigo 164.º da CRP.  
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VOTAÇÃO FINAL GLOBAL 

 

Projeto de Lei n.º 454/XII/3.ª (PPD/PSD e CDS-PP) - Transição das 

freguesias no âmbito da reorganização administrativa operada pelas Leis  

n.ºs 56/2012, de 8 de novembro, e 11-A/2013, de 28 de janeiro. 

 

Favor - PPD/PSD, CDS-PP, PCP, BE e PEV 

Contra -          Aprovado 

Abstenção - PS 

 

 

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

Comunicação: Ofício n.º 323/12.ª/CPECC/2013. 


