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EXCELENTÍSSIMO SENHOR  
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

 
 
 

Ofício n. º 130/XIV/2.ª – CECJD /2021                                             Data: 19-05-2021 

 
ASSUNTO: Resultado da discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei n. º 761/XIV/2.ª 

(BE). 

 

Cumpre-me informar Vossa Excelência de que foi realizada na reunião desta Comissão de 

19 de maio a discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei n. º 761/XIV/2.ª (BE), tendo 

este sido rejeitado, conforme relatório de votação em anexo. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Palácio de São Bento, em 19 de maio de 2021, 

 

O Presidente da Comissão, 

 

(Firmino Marques) 
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RELATÓRIO DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA ESPECIALIDADE 

 

Projeto de Lei n.º 761/XIV/2.ª (BE)  
  

Determina a revisão do regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente 
dos ensinos básico e secundário 

 

 

1. O Projeto de Lei n.º 761/XIV/2.ª (BE) foi aprovado na generalidade na reunião plenária 

de 22 de abril de 2021, com os votos a favor dos Deputados do 

PSD, BE, PCP, PAN, PEV, CH, Cristina Rodrigues (Ninsc) e Joacine Katar Moreira (Ninsc), 

abstenção dos Deputados do CDS-PP e IL e votos contra dos Deputados do PS. 

 

2. Baixou na mesma data à Comissão, para apreciação na especialidade, tendo sido pedidos 

pareceres às entidades do setor, que se encontram disponíveis no Projeto de Lei. Fixado 

prazo para os Deputados apresentarem propostas de alteração, não foi recebida nenhuma. 

 
3. A discussão e a votação da iniciativa na especialidade tiveram lugar na reunião da Comissão 

de 19 de maio de 2021, encontrando-se presentes Deputados dos Grupos Parlamentares do 

PS, PSD, BE e PCP e ausentes os Deputados do CDS-PP, PAN, PEV e IL.  

 
4. Fizeram intervenções iniciais os Deputados Joana Mortágua (BE), Tiago Estevão Martins (PS) 

e Cláudia André (PSD). 

 

5. Da votação realizada resultou o seguinte:  

❖ Artigo 2.º - Revisão do regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente 

dos ensinos básico e secundário 

Votos a favor dos Deputados do PSD, BE e PCP e votos contra dos Deputados do PS. Dado 

que os votos de cada Grupo Parlamentar e Deputado Único Representante de um Partido 

reproduzem a sua representatividade na Assembleia da República, verificou-se um empate 

na votação.  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110585
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110585
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Realizada nova votação, mantiveram-se os votos e novo empate, pelo que o artigo foi 

rejeitado, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 99.º do Regimento da Assembleia da 

República . 

❖ Restantes artigos 

Atenta a rejeição do artigo 2.º, considerou-se que a votação dos restantes artigos ficou 

prejudicada, dado que não poderia ter efeito útil.  

 

6. Assim, tendo sido rejeitado o articulado do Projeto de Lei, o processo de apreciação na 

especialidade fica concluído, sendo enviado ao PAR para conhecimento e à DAPLEN.  

 

7. A gravação da reunião está disponibilizada na página do Projeto de Lei, no site da Assembleia 

da República. 

 

Palácio de São Bento, em 19 de maio de 2021, 

 

O Presidente da Comissão, 

 

(Firmino Marques) 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf

