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,4SSEMBLFJA DA EPUBLICA

COMISSAO LW ECONOMIA, INovAçAo E OBRAS PUBLICAS

PROJETO DE REsoLuçAo N.9 168/XIV/P (BE) — “Moratória a venda ou cessào de

património do estado em cidades em carência habitacional”

RELATORIO DE voTAçAo NA ESPECIALIDADE

1. 0 Projeto de Resoluçäo fl.9 168/XIV/1, do BE, deu entrada na Assemblela da

RepOblica no dia 12 de dezembro de 2019, tendo sido discutido e votado na

generalidade em Plenário em 23 de juiho de 2020.

2. Por determinaçao de S. Ex. o Presidente da Assembleia da Repüblica, o

mencionado Projeto de Resoluçäo mencionado baixou, para apreciaçâo na

especialidade, a Comissäo de Economia, Inovação e Obras Püblicas (de ora em

diante designada por <<a Cornissão.

3. Na reuniâo de 23 de setembro de 2020, na qual se encontravam presentes as

Crupos Parlamentares do PSD, do PS, do BE e do PCP, a Comissäo procedeu a

apreciaçào e votaçäo na especialidade desta iniciativa.

4. 0 Ponto 1 do Projeto de Resoluçäo foi rejeitado corn os votos contra do PSD e do

PS e as votos a favor do PCP edo BE.

5. 0 Ponto 2 do Projeto de Resoluçao foi aprovado por unanirnidade.

6. 0 Ponto 3 do Projeto de Resoluçào foi, de igual rnodo, aprovado, corn os votos a

favor do PSD, do PCP e do BE e as votos contra do PS.

7. Por Oltimo, a Ponto 4 do Projeto de Resoluçäo foi aprovado por unanimidade.
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ASSEMBLEIA DA ,EPUBLICA

COMISSAO DE ECONOMIA, JNovAçAo E OBRAS POBLICAS

8. Tendo em consideraçäo o resultado cia votação na especialidade, segue em anexo

o texto final desta iniciativa.

Palácio de São Bento, em 24 de setembro de 2020

OVI

(Pedro Coimbra)
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4SSEMBLEL4 DA ,EPUBLJCA

Comissão de Econornia, Inovaçao, Obras Püblicas e Habitaçào

TEXTO FINAL

Apresentado pela Comissào de Economia, Inovaço, Obras Püblicas e Habitaçâo

Relativo a

Projeto de Resolução n.2 168/xlv/1! (BE) — “Moratória a venda ou cessâo de património

do estado em cidades em carência habitacional”

MORATORIA A VENDA OU CESSAO DE PATRIMONIO DO ESTADO EM CIDADES EM

CARENCIA HABITACIONAL

1. Identifique todos os edifIcios que, coma patrimánio do Estado, possam ser mobilizados

para a resposta a necessidades habitacionais e as coloque sob a tutela do Ministério da

Habitacão e Infraestruturas.

2. Inscreva no regime do património imobiliário püblico que aos municipios e regiöes

autánomas deve ser consagrado o direito a pronüncia sabre a compra de patrimänio do

estado quando definido o valor base de auditoria, sempre que decorra urn processo de

alienação e em momenta anterior a publicitação ao mercado.

3. Atualize anualmente, ao abrigo do artigo 114 do Decreto-Lei n2 280/2007, de 7 de agosto,

os relatérios do Edificado do Sistema de Inforrnaçäo dos Imoveis do Estado da Direção Geral

do Tesouro e Finanças, retomando a sua publicaçäo no sitio da Internet.

Palácio de São Bento, 24 de seternbro de 2020

0

(Pedro Coimbra)




