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- na redação das propostas de alteração apresentadas pelo GP do PS sob a forma 

de texto único - Aprovados, com votos a favor do PS, do BE, do PAN, do IL e da 

Deputada não inscrita Joacine Katar Moreira, votos contra do CDS-PP e a 

abstenção do PSD; 

 

Demais artigos cuja votação foi adiada em reuniões anteriores ou objeto de propostas de 

alteração entretanto apresentadas: 

 

• Artigo 2.º 

- na redação da proposta de alteração apresentada pelo GP do BE, com a 

introdução do seguinte inciso no n. º 1, por proposta oral do BE: “lesão definitiva 

de gravidade extrema de acordo com o consenso científico” – Aprovado, com 

votos a favor do PS, do BE, do PAN e da Deputada não inscrita Joacine Katar 

Moreira, votos contra do CDS-PP e a abstenção do PSD; 

• Artigo 3.º 

N. º 5  

- na redação da proposta de eliminação apresentada pelo GP do BE – Aprovado, 

com votos a favor do PS, do BE, do PAN e da Deputada não inscrita Joacine Katar 

Moreira, votos contra do CDS-PP e a abstenção do PSD; 

- na redação das propostas de alteração apresentadas pelo GP do PS sob a forma 

de texto único – prejudicada em razão da votação anterior; 

• Artigo 6.º 

N. º 1, alínea c)  

- na redação da proposta de alteração apresentada pelo DURP IL – rejeitada, com 

votos contra do PS, do BE, do CDS-PP, do PAN e da Deputada não inscrita 

Joacine Katar Moreira e a abstenção do IL; 

• Artigo 16.º (renumerado como artigo 17.º) 

Eliminação do inciso «desde que a sua intervenção decorra sob supervisão 

médica» no n.º 1 e novo n. º 2 (o anterior n. º 2, já aprovado, é renumerado como 

n. º 3) 








