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A SUA EXCELÊNCIA 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
 

 

N.º único:  

N/referência: /10.ª CTSS/2021    17 de fevereiro de 2021 

 

 

ASSUNTO: Texto de substituição dos Projetos de Resolução n.º 814/XIV/2.ª (PSD) e 

841/XIV/2.ª (PS) 

 
 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 139.º do Regimento da Assembleia da 

República (RAR), aplicável por força do n.º 6 do artigo 128.º do mesmo diploma, junto se 

envia o texto de substituição dos Projetos de Resolução n.º 814/XIV/2.ª (PSD) e 

841/XIV/2.ª (PS), aprovado indiciariamente nas reuniões de hoje, 17 de fevereiro de 2021, 

da Comissão de Saúde e da Comissão de Trabalho e Segurança Social. 

 

Mais se regista que as reuniões decorreram na presença de mais de metade dos 

membros da Comissão em efetividade de funções, nos termos do n.º 5 do artigo 58.º do 

RAR e que a nova apreciação na generalidade e a votação indiciária dos referidos 

projetos de resolução foram gravadas em suporte áudio, pelo que se dispensa o seu 

desenvolvimento nesta sede. 

 

Ainda assim, cumpre informar que a proposta conjunta de texto de substituição 

apresentada pelos proponentes, que igualmente se anexa, foi aprovada por 

unanimidade na Comissão de Saúde, registando-se a ausência do Deputado Único 

Representante do Partido (DURP) CH, e na Comissão de Trabalho e Segurança Social 

nos seguintes termos: 

 

- Ponto 1: aprovado por unanimidade, registando-se a ausência do GP do CDS-PP; 

 

- Ponto 2: aprovado com os votos a favor do PS, PSD e BE e a abstenção do PCP. 

 

Procedeu-se ainda às correções formais necessárias, de acordo com as regras da 

legística. 
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 Com os melhores cumprimentos, 
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