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COMISSAO DE ECONOMIA, INOVAçA0, OBRAS PUBLICAS B HABITAçA0

Projeto de Lei

n.°

452i’XIV/l ~a (POP)

Estabelece urn regime excecional aplicável a forrnas especIficas de contratos de
exploraçao de irnóveis para comércio e serviços em centros comerciais

Projeto de Lei n.° 464fX~VI1 ~a (POP)
Estabelece urn regime excecional no arrendarnento nâo habitacional em caso de
dirninuiçâo de rendimento

Projeto de Lei n.° 4691X1V!1 ~a (BE)
Regime excecional de renda nao habitacional para lojistas e retaihistas afetados
na sua atividade que tenharn visto o estabelecirnento encerrado ou limitado no
horário
Relatório de votação indiciária

1. Os Projetos de Lel n.os 452/XIV/1 •a e 464/XIV/1 do POP, e 469/XIV/1 •a, do BE, deram
entrada na Assembleia da Repüblica em 23 de junho de 2020, 03 de juiho de 2020 e 03 de
juiho de 2020, respetivamente, tendo sido discutidos na generalidade em 07 de julho de
2020 e, por determinaçao de S. EX.& o Presidente da Assembleia da Republica, baixado
sem votação em 10 de juiho de 2020, para nova apreciaçao, a Comissao de Economia,
Inovação, Obras PUblicas e Habitaçao.
.~,

2. No ambito da nova apreciação foram apresentadas propostas de alteraçao pelo BE e pelo
POP.
3. Na sua reuniâo de 21 cfe juiho de 2020, na qual se encontravam presentes Os Grupos
Parlamentares do PSD, do PS, do BE e do POP, a Cornissao procedeu a votação das
propostas dos diversos projetos de Iei, bern como das propostas de alteraçao apresentadas
pelos Grupos Parlamentares.
4. A votaçao indiciária toi objeto de aravacão, que pode ser consultada na página das
iniciativas na Internet, e decorreu nos seguintes termos:
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•

Subrnetido

a

votação indiciaria, em globo, o Projeto de Lei n.° 4521X1V/1 •a

(PCP), fol o mesmo rejeitado, corn votos contra do PS e do PSD, e corn votos
a favor do BE e do PCP.

•

Submetido

a

votação indiciãria, em globo, o Projeto de Lei n.° 464/XIV/1.a

(PCP), fol o mesmo rejeitado, com votos contra do PS e do PSD, e com votos
a favor do BE edo PCP.

•

Submetido

a votaçâo indiciária,

em globo, o Projeto de Lei n.° 469/XIV/1 •I (BE),

foi o mesmo rejeitado, corn votos contra do PS e do P50, e com votos a favor
do BE edo PCP.

Palãcio de São Bento, em 21 de juiho de 2020

0 Vice-P

(Pedro Coimbra)
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