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Relatório da discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei n.º 

371/XIV/1.ª (PCP) - «Propõe medidas para o alargamento da gratuitidade 

das creches e soluções equiparadas» 

 

1. O projeto de lei em epigrafe, da iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP, baixou 

à Comissão de Trabalho e Segurança Social a 22 de outubro de 2021, após 

aprovação na generalidade, para discussão e votação na especialidade. 

2. Em 16 de novembro de 2021, o Grupo Parlamentar do PS apresentou propostas 

de alteração ao projeto de lei referido. 

3. Na reunião da Comissão de 17 de novembro de 2021, na qual se encontravam 

representados todos os Grupos Parlamentares com assento na Comissão, com 

exceção do CDS-PP, teve início a discussão na especialidade do projeto de lei 

em epígrafe e das propostas de alteração apresentadas, na qual intervieram as 

Senhoras e os Senhores Deputados Tiago Barbosa Ribeiro (PS), Ofélia Ramos 

e Clara Marques Mendes (PSD), José Moura Soeiro (BE) e Diana Ferreira (PCP), 

cujo registo áudio pode ser consultado aqui. A pedido do Grupo Parlamentar do 

PSD, a votação foi adiada para a reunião seguinte. 

4. Na reunião da Comissão de 24 de novembro de 2021, na qual se encontravam 

representados todos os Grupos Parlamentares com assento na Comissão, com 

exceção do CDS-PP, foi retomada a discussão do projeto de lei e das propostas 

de alteração apresentadas e procedeu-se à votação na especialidade, adiada na 

reunião anterior. 

5. Na discussão que acompanhou a votação, cujo registo áudio pode ser consultado 

aqui, intervieram as Senhoras e os Senhores Deputados Tiago Barbosa Ribeiro 

(PS), Clara Marques Mendes e Ofélia Ramos (PSD), José Moura Soeiro (BE) e 

Diana Ferreira (PCP). 

 

Da discussão e votação resultou o seguinte: 

Artigo 1.º (Objeto) 

- Na redação das propostas de alteração apresentadas pelo GP do PS – Aprovado por 

unanimidade; 

- Na redação do Projeto de Lei n.º 371/XIV/1.ª (PCP) – prejudicado em resultado da 

votação anterior; 
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Artigo 2.º  

- Na redação das propostas de alteração apresentadas pelo GP do PS – Aprovado por 

unanimidade; 

- Na redação do Projeto de Lei n.º 371/XIV/1.ª (PCP) – Rejeitado, com os votos contra 

do PS e do PSD e os votos a favor do BE e do PCP; 

 

Artigo 3.º 

- Na redação do Projeto de Lei n.º 371/XIV/1.ª (PCP) – Rejeitado, com os votos contra 

do PS e do PSD e os votos a favor do BE e do PCP; 

 

Artigo 3.º (Produção de efeitos) 

- Na redação das propostas de alteração apresentadas pelo GP do PS – Aprovado, 

com os votos a favor do PS e do PSD, os votos contra do PCP e a abstenção do BE; 

 

Artigo 4.º (Entrada em vigor) 

- Na redação das propostas de alteração apresentadas pelo GP do PS – Aprovado por 

unanimidade; 

- Na redação do Projeto de Lei n.º 371/XIV/1.ª (PCP) – prejudicado em resultado da 

votação anterior. 

 

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

legística. 

 

Segue em anexo ao presente relatório o texto final do Projeto de Lei n.º 371/XIV/1.ª 

(PCP), bem como as propostas de alteração apresentadas.  

 

Palácio de São Bento, 24 de novembro de 2021. 

 


