
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE APO IO E SECRETARIADO 

DIVISÃO DE APOIO AO PLENÁRIO 

Informação n.0 92/DAPLEN/2016 7 de junho 

Assunto: Recomenda ao Governo a inventariação e classificação dos bens culturais que 

ficaram sob tutela do Estado no decurso dos processos de nacionalização do Banco 

Português de Negócios e de resgate do Banco Privado Português 

Por analogia com o disposto no artigo 156.0 do Regimento da Assembleia da República, para 

os projectos e propostas de lei, e nos termos da alínea g) do n.0 1 do artigo 8.0 da Resolução 

da Assembleia da República n.0 20/2004, de 16 de Fevereiro, junto se anexa o texto relativo ao 

projeto de resolução n. 0 335/XIII/1.a (BE), aprovado em 2 de junho de 2016, para subsequente 

envio a S. Ex.a a Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. 



Questão orévia 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SECRETARIADO 

DIVISÃO DE APOIO AO PLENÁRIO 

G projeto de resolução n.o 335/XIII/1.8 (BEl- Determina a inventariação dos bens culturais da 

Parvalorem, da Parups e outros ativos incluídos no perímetr~ da nacionalização do BPN bem 

comó da Fundação Elipse e outros ativos à guarda do Estado na sequência do processo de 

resgate do. BPP, foí votado na sessão plenária de 2 de junho de 2016, tendo sido 

aprovado, nos seguintes termos: 
\ . 

- Aprovados os pontos 1, 2, 3 e 5; 

- Rejeitado o ponto 4. 

No texto da Resolução, que reflete o resultado da votação, foram incluídos a fórmula 

inicial, em conformidade com o previsto na lei formulário, e demais elementos formais, 

sugerindo-se ainda o seguinte: 

No título 

Onde se lê: "Determina a inventariação dos bens culturais da Parvalorem, da Parups e outros 

ativos incluídos no perímetró da nacionalização do BPN bem como da Fundação Elipse e 

outros ativos à guarda do Estado na sequência do processo de resgate do BPP". 

Deve ler-se: "Recomenda ao Governo a inventariação e classificação dos bens culturais 

que ficaram sob tutela do Estado no decurso dos processos de nacionalização do Banco 

Português de Negócios e de resgate do Banco Privado Português" 

No ponto 1 

Para evitar unia repetição que parece desnecessária, os .pontos 1 e 2 foram reunidos, 

encontrando-se os correspondentes textos refletidos no ponto 1. 

Assim, 

Onde se lê: 

"1- A inventariação dos bens culturais que ficaram sob tutela do Estado no decurso do 

processo de nacionalização do Banco Português de Negócios. 

2- A inventariação dos bens culturais que ficaram sob tutela do Estado no decurso do 

processo de resgate d9 Banco Privado Português." 

Deve ler-se: 

"1 - A inventariação dos bens culturais que ficaram sob tutela do Estado no decurso do 

processo de nacionalização do Banco Português de Negócios e do processo de resgate do 

Banco Privado Português. 



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SECRETARIADO 

. DIVISÃO DE APOIO AO PLENÁRIO 

No ponto 2 (anterior ponto 31 

·Onde se lê: " .. ,nos processos de inventariações previstas nos números anteriores ... " 

Deve ler-se: " ... no processo de inventariação previsto no número anterior ... " 

À consideração superior, 

A assessora parlamentar jurista, 

(Sónia Milhano) 



RESOLUÇÃO N.o /2016 

Recomenda ao Governo a inventariação e classificação dos bens culturais 

que ficaram sob tutela do Estado rio decurso dos processos de 

nacionalização do Banco Português de Negócios e de resgate do Banco 

Privado Português 

A Assembleia da República resolve, nos teqnos do n.0 5 do artigo 166.0 da 

Constituição, recomendar ao Governo o seguinte: . · 

1- A inventariação dos bens culturais que ficaram sob tutela do Estado no decurso do 

processo . de nacionalização do Banco Português de Negócios e do processo de 

resgate do Banco Privado Português. 

2- A classificação dos bens culturais, identificados ·no processo de inventariação 

previsto no número anterior, que preencham os requisitos técnicos· e legais para o 

efeito. 

3- O mapeamento de bens culturais públicos distribuídos pelos edifícios e entidades 

públicas. 

Aprovada em 2 de junho de 2016 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, 

(Eduardo Ferro Rodrigues) 


