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RELATÓRIO DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA ESPECIALIDADE 

DAS PARTES RESOLUTIVAS 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 534/XIII (2.ª) (PCP) – MUSEALIZAÇÃO E PLENO 

FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MOSTEIRO DO LORVÃO 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 544/XIII (2.ª) (PSD) – VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO 

MOSTEIRO DO LORVÃO 

 

 

1. Os projetos de resolução n.os 534 e 544/XIII (3.ª), da iniciativa, respetivamente, 

dos Grupos Parlamentares do PCP e do PSD, baixaram à Comissão de Cultura, 

Comunicação, Juventude e Desporto no dia 22 de junho de 2018, após 

aprovação na generalidade, para o efeito do disposto no artigo 150.º do RAR, 

aplicável por analogia, nos termos de deliberação da Conferência de Líderes 

de 16 de maio de 2018 (cf. anexo à Súmula n.º 66, intitulado “Funcionamento 

da Assembleia da República), que determinou que, em caso de projetos de 

resolução com proponentes diferentes e objeto semelhante, “porque o seu 

processo é omisso no RAR, devem estes projetos ser submetidos por analogia 

ao procedimento regimental dos projetos de lei e propostas de lei na parte 

aplicável: votação na generalidade, especialidade e final global — sempre que 

houver mais do que uma iniciativa com o mesmo objeto, excetuando-se a 

obrigatoriedade de elaboração das notas técnicas e de pareceres prévios.” 

 

2. Em 14 de junho de 2018, antes da sua aprovação em Plenário, a Comissão 

procedeu à discussão dos dois projetos de resolução nos termos do artigo 

128.º do RAR.  

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40757
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40771
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e527663306c7561574e7059585270646d46446232317063334e6862793877595749314f4759314e4330304e6a63334c5451335a545174595759355a5330315a4445304e6d46684e575978595751756347526d&fich=0ab58f54-4677-47e4-af9e-5d146aa5f1ad.pdf&Inline=true
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3. Na reunião de 17 de julho de 2018, na qual se encontravam representados 

todos os Grupos Parlamentares, os proponentes apresentaram uma proposta 

de texto único, configurando a natureza de proposta de substituição integral 

dos referidos projetos de resolução. 

 

4. Na reunião procedeu-se à discussão e votação da proposta de substituição, 

para o efeito do disposto no artigo 150.º do RAR, aplicável por analogia, nos 

termos da referida deliberação da Conferência de Líderes de 16 de maio de 

2018, que foi aprovada por unanimidade, tendo o Senhor Deputado João Pinho 

de Almeida (CDS-PP) transmitido que o seu Grupo Parlamentar se abstinha em 

relação à alínea a). 

  

Segue em anexo o texto final e a proposta apresentada. 

 

 

Palácio de S. Bento, 17 de julho de 2018 

 

 

A Presidente da Comissão, 

 

         (Edite Estrela) 


