
 

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL 

 

 

RELATÓRIO DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO INDICIÁRIA NA 

ESPECIALIDADE DA 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 243/X (GOV) 

APROVA A LEI DE DEFESA NACIONAL 

 

 

1. A Proposta de Lei em epígrafe, da iniciativa do Governo, baixou à Comissão de Defesa 

Nacional em 16 de Janeiro de 2009, após aprovação na generalidade. 

 

2. Nas reuniões desta Comissão realizadas nos dias 5 e 13 de Maio de 2009, procedeu-se à 

discussão e votação indiciárias na especialidade, uma vez que, nos termos do nº 4 do artigo 

168 º da CRP, é obrigatória a sua votação na especialidade pelo Plenário, conforme abaixo 

exposto. 

 

3.  Estiveram presentes todos os Grupos Parlamentares representados na Comissão (PS, PSD, 

PCP, CDS-PP e BE). Em relação ao artigo 50.º, não estiveram presentes o PCP e o BE, 

mas indicaram posteriormente o seu sentido de voto. 

 

4. Foram apresentadas propostas de alteração pelos Grupos Parlamentares do PCP, do BE, do 

PSD e CDS-PP e do PS, que se anexam. 

 

5. Da discussão e subsequente votação na especialidade da Proposta de Lei resultou o 

seguinte: 

 

Artigo 1º  

Proposta do PCP 

 Alteração do nº 1 - rejeitado com os votos contra do PS e a favor do PSD, do PCP, do 

CDS/PP e do BE 
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 Eliminação do nº 2 – rejeitada com os votos contra do PS, do PSD e do CDS/PP e a 

favor do PCP e do BE 

 

Proposta de lei  

 Nº 1 - aprovado com os votos a favor do PS, os votos contra do CDS/PP e do BE e a 

abstenção do PSD e do PCP  

 Nº 2 - aprovado com os votos a favor do PS, do PSD, do CDS/PP e contra do PCP e 

do BE 

 

Artigo 2º 

 

Proposta do PSD 

 Alteração do nº 2 – aprovado com os votos a favor do PS, do PSD, do CDS/PP e do 

BE e contra do PCP 

 Aditamento do nº 5 - aprovado por unanimidade 

 

Proposta de lei  

 Nº 1 - aprovado por unanimidade 

 Nº 2 – prejudicado em consequência da aprovação da proposta apresentada pelo PSD 

 Nº 3 - aprovado por unanimidade 

 Nº 4 - aprovado com os votos a favor do PS, do PSD, do CDS/PP e do BE e contra do 

PCP 

 

Artigo 3º  

 

Proposta de lei  

 Aprovado com os votos a favor do PS, do PSD e do CDS/PP, contra do PCP e 

abstenção do BE 

 

Artigo 4º  

 

Proposta do PSD 
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 Aditamento de um nº 2 - aprovado com os votos a favor do PS, do PSD, do PCP e 

do CDS/PP e a abstenção do BE 

 

Proposta de lei  

 Corpo do artigo, que passa a n.º 1, em consequência da votação anterior - aprovado 

com os votos a favor do PS, do PSD, do CDS/PP e do BE e a abstenção do PCP 

 

Artigo 5º  

 

Proposta do PCP 

 Aditamento de uma alínea e) - aprovado por unanimidade 

 

Proposta do BE 

 Alteração da alínea d) – rejeitado com os votos contra do PS, a favor do PCP e do BE 

e a abstenção do PSD e do CDS/PP 

 

Proposta do PSD  

 Aditamento de uma alínea e) – prejudicada em consequência da votação da proposta 

semelhante do PCP 

 

Proposta de lei  

 Aprovado com os votos a favor do PS, do PSD, do PCP e do CDS/PP e a abstenção 

do BE 

 

Artigo 6º  

 

Proposta de lei  

 Aprovado com os votos a favor do PS, do PSD, do CDS/PP e do BE e contra do PCP 

 

Artigo 7º  

 

Proposta do PCP 
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 Alteração do nº 2 – rejeitado com os votos contra do PS e do PSD, a abstenção do 

CDS/PP e os votos a favor do PCP e do BE 

 Eliminação do nº 3 - rejeitado com os votos contra do PS e do PSD, a abstenção do 

CDS/PP e os votos a favor do PCP e do BE 

 

Proposta do BE 

 Alteração do nº 2 – rejeitado com os votos contra do PS e do PSD, a abstenção do 

CDS/PP e os votos a favor do PCP e do BE 

 

Proposta de lei  

 Nº 1 – aprovado com os votos a favor do PS, do PSD, do PCP e do CDS/PP e contra 

do BE 

 Nºs 2 e 3 – aprovados com os votos a favor do PS e do PSD, a abstenção do CDS/PP 

e contra do PCP e do BE 

  

 

Artigo 8º  

 

Proposta de lei  

 Aprovado por unanimidade 

 

Artigo 9º  

 

Proposta do PCP 

 Alteração da alínea g) do nº 2 – rejeitada com os votos contra do PS, do PSD e do 

CDS/PP e a favor do PCP e do BE 

 Aditamento da alínea h) ao nº 2 – rejeitada com os votos contra do PS, do PSD e do 

CDS/PP e a favor do PCP e do BE 

 

Proposta de lei  

 Nº 1 e alíneas a), b), c), d), e), f) do nº 2 - aprovados por unanimidade  
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 Alínea g) do nº 2 – aprovada com os votos a favor do PS, do PSD e do CDS/PP e 

contra do PCP e do BE 

 

Artigo 10º  

 

Proposta do PCP 

 Alteração das alíneas a) e b) do nº 1 - rejeitadas com os votos contra do PS, do PSD e 

do CDS/PP e a favor do PCP e do BE 

 Eliminação da alínea c) do nº 1 - rejeitada com os votos contra do PS, do PSD e do 

CDS/PP e a favor do PCP e do BE 

 Alteração das alíneas d) e g) do nº 1 - rejeitadas com os votos contra do PS, do PSD e 

do CDS/PP e a favor do PCP e do BE 

 Alteração do nº 2 - rejeitada com os votos contra do PS, do PSD e do CDS/PP, a 

abstenção do BE e a favor do PCP  

 

Proposta do BE 

 Eliminação da alínea c) do nº 1 – prejudicada em consequência da rejeição de proposta 

idêntica apresentada pelo PCP 

 Alteração do nº 2 – retirada oralmente e transferida para o artigo 11º, como proposta 

de aditamento 

 

Proposta do PSD  

 Alteração da alínea c) do nº 1 – aprovada com os votos a favor do PS, do PSD e do 

CDS/PP e contra do PCP e do BE 

 Alteração do nº 2 – aprovado por unanimidade 

 

Proposta de lei  

 Alíneas a), b), d), e), f) e g) do nº1 - aprovadas com os votos a favor do PS, do PSD 

e do CDS/PP e contra do PCP e do BE 

 Alínea c) do nº 1 – prejudicada em consequência da aprovação da proposta 

apresentada pelo PSD 

 Nº 2 – prejudicado consequência da aprovação da proposta apresentada pelo PSD 
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Artigo 11º  

 

Proposta do PCP 

 Alteração da alínea d) – rejeitado com os votos contra do PS, a abstenção do PSD e do 

CDS/PP e a favor do PCP e do BE 

 Alteração da alínea p) – rejeitado com os votos contra do PS, do PSD e do CDS/PP e a 

favor do PCP e do BE 

 Eliminação da alínea q) – rejeitado com os votos contra do PS e do PSD e a favor do 

PCP, do CDS/PP e do BE 

 

Proposta do BE 

 Alteração da alínea d) – prejudicada em consequência da rejeição da proposta do PCP 

de idêntico teor 

 Alteração da alínea p) – rejeitado com os votos contra do PS, do PSD e do CDS/PP e a 

favor do PCP e do BE 

 Aditamento de um nº 2, proposto inicialmente como aditamento ao artigo 10º - 

rejeitado com os votos contra do PS, a abstenção do PSD e do CDS/PP e a favor do PCP e do 

BE 

 

Proposta do PSD 

 Alteração da alínea j) – aprovado por unanimidade 

 Aditamento da alínea l) – aprovado por unanimidade  

 

Proposta de lei  

 Alíneas a), b) e c) - aprovadas com os votos a favor do PS, do PSD, do PCP, do 

CDS/PP e contra do BE 

 Alínea d) - aprovada com os votos a favor do PS, do PSD e do CDS/PP e contra do 

PCP e do BE 

 Alíneas e), f), g), h) e i) - aprovadas com os votos a favor do PS, do PSD, do PCP, do 

CDS/PP e contra do BE 
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 Alínea j)– prejudicada em virtude de terem sido aprovadas propostas de alteração 

apresentadas pelo PSD para esta alínea 

 Alíneas l) m), n) e o) - aprovadas com os votos a favor do PS, do PSD, do PCP, do 

CDS/PP e contra do BE, devendo ser renumeradas como m), n), o) e p) em consequência 

da aprovação da proposta de aditamento de uma nova alínea l) apresentada pelo PSD 

 Alínea p) - aprovada com os votos a favor do PS, do PSD e do CDS/PP e contra do 

PCP e do BE, devendo ser renumeradas como q) em consequência da aprovação da 

proposta de aditamento de uma nova alínea l) apresentada pelo PSD 

 Alínea q) - aprovada com os votos a favor do PS, do PSD e contra do PCP, do 

CDS/PP e do BE, devendo ser renumeradas como r) em consequência da aprovação da 

proposta de aditamento de uma nova alínea l) apresentada pelo PSD 

 

Artigo 12º  

 

Proposta do PCP 

 Alteração da alínea g) do nº 2 – rejeitado com os votos contra do PS e do PSD, a 

abstenção do CDS/PP e a favor do PCP e do BE 

 Alteração da alínea e) do nº 3 – rejeitado com os votos contra do PS, do PSD e do 

CDS/PP, a abstenção do BE e a favor do PCP 

 

Proposta do PSD 

 Aditamento de uma nova alínea d) – aprovada por unanimidade 

 Alteração e renumeração da anterior alínea d) como alínea e) - aprovada por 

unanimidade 

 

Proposta de lei 

 Nº 1 - aprovado por unanimidade  

 Nº 2, alíneas a), b) e c) - aprovadas por unanimidade 

 Nº 2, alínea d) – prejudicada em consequência da aprovação da proposta do PSD  

 Nº 2, alíneas e) e f) - aprovadas por unanimidade, devendo ser renumeradas como 

f) e g) em consequência da aprovação da proposta de aditamento de uma nova alínea d) 

apresentada pelo PSD 
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 Nº 2, alínea g) – aprovada com os votos a favor do PS, PSD e do PCP, a abstenção 

do CDS/PP e contra do BE, devendo ser renumerada como h) em consequência da 

aprovação da proposta de aditamento de uma nova alínea e) apresentada pelo PSD 

 Nº 2, alínea h) – aprovada por unanimidade, devendo ser renumerada como i) em 

consequência da aprovação da proposta de aditamento de uma nova alínea e) apresentada pelo 

PSD 

 Nº 3, corpo e alíneas a), b), c) e d) - aprovadas por unanimidade  

 Nº 3, alínea e) - aprovada com os votos a favor do PS, do PSD e do CDS/PP, a 

abstenção do BE e contra do PCP 

 Nº 3, alíneas f), g) e h) - aprovadas por unanimidade 

 

Artigo 13º  

 

Proposta do PCP 

 Alteração da alínea d) do nº 2 - rejeitado com os votos contra do PS, do PSD e do 

CDS/PP, a abstenção do BE e a favor do PCP  

 Eliminação da alínea e) do nº 2 - rejeitado com os votos contra do PS, do PSD e do 

CDS/PP e a favor do PCP e do BE 

  Alteração da alínea g) do nº 2 - rejeitado com os votos contra do PS e do PSD, a 

abstenção do CDS/PP e a favor do PCP e do BE 

 

Proposta do BE 

 Alteração da alínea d) do nº 2 - rejeitado com os votos contra do PS, do PSD e do 

CDS/PP, a abstenção do PCP e a favor do BE  

 Eliminação da alínea e) do nº 2 – prejudicado em consequência da rejeição de idêntica 

proposta apresentada pelo PCP  

 

Proposta do PSD 

 Alteração da alínea a) do nº 2 – aprovada com os votos a favor do PS, do PSD, do 

PCP e do CDS/PP e contra do BE 

 Alteração da alínea b) do nº 2 – aprovada por unanimidade 

 Alteração do nº 3 – aprovada por unanimidade  
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Proposta de lei 

 Nº 1 - aprovada por unanimidade 

 Nº 2, alíneas a) e b) – prejudicadas em consequência da aprovação da proposta 

apresentada pelo PSD para estas alíneas 

 Nº 2, alínea c) - aprovada por unanimidade 

 Nº 2, alíneas d) e e) - aprovadas com os votos a favor do PS, do PSD e do CDS/PP e 

contra do PCP e do BE 

 Nº 2, alínea f) - aprovada por unanimidade 

 Nº 2, alínea g) - aprovada com os votos a favor do PS, do PSD e do CDS/PP e contra 

do PCP e do BE 

 Nº 3 - prejudicado em consequência da aprovação da proposta apresentada pelo PSD 

para este número 

 

Artigo 14º  

 

Proposta do PCP 

 Alteração da alínea j) do nº 2 – rejeitada com os votos contra do PS e do PSD, a 

abstenção do CDS/PP e a favor do PCP e do BE 

 Eliminação da alínea v) do nº 2 - rejeitada com os votos contra do PS, do PSD e do 

CDS/PP, e a favor do PCP e do BE 

 

Proposta do BE 

 Eliminação da alínea v) do nº 2 – prejudicada em consequência da rejeição de proposta 

de igual teor apresentada pelo PCP 

 

Proposta do PSD 

 Aditamento de um novo nº 2 - aprovada com os votos a favor do PS e do PSD, a 

abstenção do CDS/PP e contra do PCP e do BE 

 Alteração da alínea l) do nº 3 (anterior nº 2, após renumeração resultante do 

aditamento de um novo nº 2) – aprovada por unanimidade 

 



 

 

 10 

Proposta do PS 

 Alteração do nº 1 – retirado  

 Aditamento de um nº 2 – prejudicado em consequência da aprovação da proposta 

idêntica apresentada pelo PSD 

 Aditamento de novas alíneas p) e q) do nº 3 (após renumeração resultante da 

votação do aditamento de um novo nº 2 proposto pelo PSD) - aprovadas por unanimidade 

 

 Proposta de lei 

 Nº 1 - aprovado por unanimidade  

 Nº 2 (renumerado como nº 3 em consequência da votação do aditamento de um novo 

nº 2 proposto pelo PSD) 

  alíneas a), b), c), d), e), f), g) , h) e i) - aprovadas por unanimidade 

 alínea j) - aprovada com os votos a favor do PS e do PSD, a abstenção do CDS/PP e 

contra do PCP e do BE 

 alíneas l) – prejudicada pela aprovação da proposta do PSD para esta alínea 

 alíneas m), n) e o) - aprovadas por unanimidade 

 alíneas p), q), r), s), t) e u) - aprovadas por unanimidade, passando a ser 

numerados como r), s), t), u), v), x) e z) 

 alínea v) - aprovada com os votos a favor do PS, do PSD, do CDS/PP e contra do 

PCP e do BE, passando a ser numerada como x) 

 

Artigo 15º  

 

Proposta de lei 

 Aprovado por unanimidade 

 

Artigo 16º  

 

Proposta do PCP 

 Aditamento de uma nova alínea a) ao nº 3 – rejeitado com os votos contra PS e do 

PSD e a favor do PCP, do CDS/PP e do BE  
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 Aditamento de uma nova alínea j) ao nº 3 – rejeitado com os votos contra PS e do PSD 

e a favor do PCP, do CDS/PP e do BE  

 

Proposta de lei 

 Nºs 1 e 2 - aprovados por unanimidade 

 Nº 3, alíneas a), b), c), d) e e) - aprovados por unanimidade 

 Nº 3, alínea f) - aprovada com os votos a favor do PS, do PCP e do CDS/PP e do BE 

e a abstenção do PSD 

 Nº 3, alíneas g), h) e i) - aprovados por unanimidade 

 Nº 3, alínea j) - aprovada com os votos a favor do PS e do PSD e contra do PCP, do 

CDS/PP e do BE (foi corrigida a remissão para uma alínea do artigo 11.º, em consonância 

com a renumeração de alíneas operada neste artigo – onde se dizia «alínea q» passa a dizer-se 

«alínea r)»). 

 Nº s 4, 5, 6, 7, 8 e 9 - aprovados por unanimidade 

 

Artigo 17º  

 

Proposta de lei 

 Aprovado por unanimidade  

 

Artigo 18º  

 

Proposta de lei 

 Aprovado por unanimidade  

 

Artigo 19º  

 

Proposta de lei 

 Aprovado por unanimidade  

 

Artigo 20º  
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Proposta de lei 

 Aprovado por unanimidade  

 

 

Artigo 21º  

 

Proposta de lei 

 Aprovado por unanimidade  

 

 

Artigo 22º  

 

Proposta de lei 

 Aprovado com os votos a favor do PS, do PSD, do PCP e do BE e contra do CDS/PP  

 

Artigo 23º  

 

Proposta do PSD 

 Aditamento de um novo nº 2, com a proposta de alteração apresentada oralmente de 

aditamento ao corpo do número proposto da expressão “nos termos das competências 

previstas na lei” - aprovado com os votos a favor do PS, do PSD, a abstenção do BE e contra 

do PCP e do CDS/PP 

 

Proposta de lei 

 Aprovado por unanimidade, passando para nº 1 

 

Artigo 24º  

 

Proposta do PCP 

 Eliminação da alínea e) do nº 1 - aprovado por unanimidade 
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 Eliminação da alínea f) do nº 1 - rejeitado com os votos contra PS, do PSD, e do 

CDS/PP e a favor do PCP e do BE  

 

Proposta do BE 

 Alteração da alínea b) do nº 1 - rejeitado com os votos contra PS, do PSD e do 

CDS/PP e a favor do PCP e do BE  

 Eliminação da alínea e) do nº 1 – prejudicada em consequência da aprovação de 

proposta de igual teor apresentada pelo PCP 

 Eliminação da alínea f) do nº 1 – prejudicada em consequência da aprovação de 

proposta de igual teor apresentada pelo PCP 

 

Proposta do PSD 

 Eliminação da alínea e) do nº 1 - prejudicada em consequência da aprovação de 

proposta de igual teor apresentada pelo PCP 

 

 

Proposta de lei 

 Nº 1, alínea a) - aprovada por unanimidade 

 Nº 1, alínea b) - aprovada com os votos a favor do PS, do PSD e do CDS/PP e contra 

do PCP e do BE 

 Nº 1, alíneas c) e d) - aprovadas por unanimidade 

 Nº 1, alínea e) - prejudicada em consequência da aprovação da proposta de eliminação 

apresentada pelo PCP 

 Nº 1, alínea f) - aprovada com os votos a favor do PS, do PSD e do CDS/PP e contra 

do PCP e do BE, passando a alínea e) 

 Nº 1, alínea g) - aprovada por unanimidade, passando a alínea f) 

 Nº 2 - aprovado por unanimidade 

 

Artigo 25º  

 

Proposta do PSD 
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 Alteração ao corpo do artigo – rejeitado com os votos contra do PS, do PCP e do BE e 

a favor do PSD e do CDS/PP 

 

Proposta de lei 

 Aprovado com os votos a favor do PS, do PCP e do BE e contra do PSD e do CDS/PP 

 

Artigo 26º  

 

Proposta de lei 

 

 Aprovado com os votos a favor do PS, do PSD e do CDS/PP e contra do PCP e do BE 

 

Artigo 27º 

 

Proposta de lei 

  

 Nº 1 - aprovado com os votos a favor do PS, do PSD e do CDS/PP e contra PCP e do 

BE 

 Nºs 2 e 3 - aprovados com os votos a favor do PS, do PSD, do CDS/PP e do BE e  a 

abstenção do PCP 

  

Artigo 28º  

 

Proposta do PCP 

 Alteração do nº 1 – rejeitado com os votos contra do PS, do PSD e do CDS/PP e 

contra do PCP e do BE 

 

Proposta do BE 

 Alteração do nº 1 – prejudicada em consequência da votação anterior 

 

Proposta de lei 
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 Nº 1 – aprovado com os votos a favor do PS, do PSD e do CDS/PP e contra do PCP e 

do BE 

 Nº 2 – aprovado com os votos a favor do PS, do PSD, do PCP e do CDS/PP e a 

abstenção do BE  

 

Artigo 29º  

 

Proposta do PCP 

 Alteração do nº 1 – rejeitado com os votos contra do PS, do PSD e do CDS/PP e a 

favor do PCP e do BE 

 

Proposta do BE 

 Alteração do nº 1 – prejudicada em consequência da votação anterior 

Alteração do nº 2 – rejeitado com os votos contra do PS, do PSD e do CDS/PP e a favor do 

PCP e do BE 

 Alteração do nº 3 – rejeitado com os votos contra do PS, do PSD e do CDS/PP e a 

favor do PCP e do BE 

 

Proposta de lei 

 Aprovado com os votos a favor do PS, do PSD e do CDS/PP e contra PCP e do BE 

 

Artigo 30º  

 

Proposta do PCP 

 Alteração do corpo do artigo – rejeitado com os votos contra do PS, do PSD e do 

CDS/PP e a favor do PCP e do BE 

 

Proposta do BE 

 Alteração do corpo do artigo – prejudicada em consequência da votação anterior 

 

Proposta de lei 

 Aprovado com os votos a favor do PS, do PSD e do CDS/PP e contra PCP e do BE 
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Artigo 31º  

 

Proposta do PCP 

 Alteração do nº 1 – rejeitado com os votos contra do PS, do PSD e do CDS/PP e a 

favor do PCP e do BE 

 

Proposta do BE 

 Alteração do nº 1 – prejudicada em consequência da votação anterior 

 

Proposta de lei 

 Nº 1 - aprovado com os votos a favor do PS, do PSD e do CDS/PP e contra PCP e do 

BE 

 Nº 2 - aprovada por unanimidade 

 

Artigo 32º  

 

Proposta do PCP 

 Alteração do corpo do artigo – rejeitado com os votos contra do PS, do PSD e do 

CDS/PP e a favor do PCP e do BE 

 

Proposta do BE 

 Alteração do corpo do artigo – prejudicada em consequência da votação anterior 

 

Proposta de lei 

 Aprovado com os votos a favor do PS, do PSD e do CDS/PP e contra PCP e do BE 

 

Artigo 33º  

 

 Aprovado por unanimidade 
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Artigo 34º  

 

Proposta do PCP 

 Alteração do nº 1 – rejeitado com os votos contra do PS, do PSD e do CDS/PP e a 

favor do PCP e do BE 

 Eliminação do nº 2 - rejeitado com os votos contra do PS, do PSD e do CDS/PP e a 

favor do PCP e do BE 

 

Proposta do BE 

 Alteração do nº 1 – prejudicada em consequência da votação anterior 

 Eliminação do nº 2 - prejudicada em consequência da votação anterior 

 

Proposta de lei 

 Aprovado com os votos a favor do PS, do PSD e do CDS/PP e contra PCP e do BE 

 

Artigo 35º  

 

Proposta de lei 

 Aprovada por unanimidade 

 

Artigo 36º  

 

Proposta de lei 

 Nºs 1 e 2 - aprovados por unanimidade 

 Nºs  3, 4 e 5  - aprovados com os votos a favor do PS, do PSD, do CDS/PP e do BE e 

contra do PCP 

 

Artigo 37º  

 

Proposta de lei 
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 Aprovada com os votos a favor do PS, do PSD, do CDS/PP e contra do PCP e do BE  

 

Artigo 38º  

 

Proposta de lei 

 Aprovada com os votos a favor do PS, do PSD, do CDS/PP e contra do PCP e do BE  

 

Artigo 39º  

 

Proposta de lei 

 Aprovada com os votos a favor do PS, do PSD, do CDS/PP e contra do PCP e do BE  

 

Artigo 40º  

 

Proposta de lei 

 Aprovada por unanimidade 

 

Artigo 41º  

 

Proposta de lei 

 Aprovada por unanimidade 

 

 

 

Artigo 42º  

 

Proposta de lei 

 Aprovada por unanimidade 

 

 

Artigo 43º  
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Proposta de lei 

 Aprovada por unanimidade 

 

 

Artigo 44º  

 

Proposta de lei 

 Aprovada por unanimidade 

 

 

Artigo 45º  

 

Proposta de lei 

 Aprovada por unanimidade 

 

 

Artigo 46º  

 

Proposta de lei 

 Aprovada por unanimidade 

 

 

Artigo 47º  

 

Proposta do PCP 

 Eliminação do artigo – rejeitado com os votos contra do PS, do PSD e do CDS/PP e a 

favor do PCP e do BE 

 

Proposta do BE 

 Eliminação do artigo - prejudicada em consequência da votação anterior 
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Proposta de lei 

 Aprovada com os votos a favor do PS, do PSD, do CDS/PP e contra do PCP e do BE  

 

Artigo 48º  

 

Proposta do PCP 

 Eliminação do nº 2  – rejeitado com os votos contra do PS, do PSD e do CDS/PP e a 

favor do PCP e do BE 

 

Proposta do BE 

 Eliminação do nº 1- rejeitada com os votos contra do PS, do PSD, do PCP e do 

CDS/PP e a favor do BE 

 Eliminação do nº 2 - prejudicada em consequência da votação anterior 

 

Proposta de lei 

 Nº 1 - aprovado com os votos a favor do PS, do PSD, do CDS/PP e do PCP e contra 

do BE  

 Nº 2 - aprovado com os votos a favor do PS, contra do PCP e do BE e abstenção do 

PSD e do CDS/PP  

 

O Senhor Deputado Correia de Jesus (PSD), em declaração de voto justificou a abstenção do 

seu GP porque a lei não esclarece de quem é o comando em caso de conflito entre o Chefe de 

Estado Maior General das Forças Armadas e o Secretário-Geral do Sistema de Segurança 

Interna 

 

No n.º 2, foi eliminada a remissão para a alínea f) do n.º 1 do artigo 24.º, em consequência da 

alteração aprovada para aquele artigo. 

 

 

Artigo 49º  
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Proposta de lei 

 Aprovada por unanimidade 

 

Artigo 50º  

 

Proposta do PSD e do CDS-PP 

 Rejeitada com os votos contra do PS e a favor do PSD, do PCP, do CDS/PP e do BE 

 

Proposta de lei 

 Aprovado com os votos a favor do PS e contra do PSD, do PCP, do CDS/PP e do BE 

 

 

6. Seguem em anexo o texto final indiciário da Proposta de Lei n.º 243/X (GOV) e as 

propostas de alteração apresentadas pelos Grupos Parlamentares do PCP, do BE, do PSD e 

CDS-PP e do PS. 

 

 

Palácio de São Bento, em 20 de Maio de 2009. 

 

 

 

 


