COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO

RELATÓRIO DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA ESPECIALIDADE
• Projeto de Lei n.º 660/XIV/2.ª (PCP) – Abertura de concurso para a vinculação
extraordinária do pessoal docente das componentes técnico-artístico especializado para o
exercício de funções nas áreas das artes visuais e dos audiovisuais, nos estabelecimentos
públicos de ensino
• Projeto de Lei n.º 762/XIV/2.ª (BE) – Programa de vinculação dos docentes de técnicas
especiais do ensino artístico especializado nas áreas das artes visuais e dos audiovisuais

1.

Os Projetos de Lei foram aprovados na generalidade na reunião plenária de 22 de abril de
2021, com os votos a favor dos Deputados do PSD, BE, PCP, CDS-PP, PAN, PEV, CH, IL,
Cristina Rodrigues (Ninsc) e Joacine Katar Moreira (Ninsc) e votos contra dos Deputados do
PS.

2.

Baixaram na mesma data à Comissão, para apreciação na especialidade, tendo sido pedidos
pareceres às entidades do setor, que se encontram disponíveis nos Projetos 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.

Foi consensualizado fazer a votação dos Projetos de Lei de forma global e não por artigos,
dado que o sentido de voto seria igual em todos.

5.

Na votação registaram-se 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.
Realizada nova votação, mantiveram-se os votos e novo empate, pelo que os Projetos de
Lei foram rejeitados, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 99.º do Regimento da
Assembleia da República .
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6.

Assim, tendo sido rejeitado o articulado dos Projetos 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 dos Projetos de Lei, no site da
Assembleia da República.

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

O Presidente da Comissão,

(Firmino Marques)
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Ofício n. º 131/XIV/2.ª – CECJD /2021

Data: 19-05-2021

ASSUNTO: Resultado da discussão e votação na especialidade dos Projetos de Lei n. ºs
660/XIV/2.ª (PCP) e 762/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 660/XIV/2.ª (PCP) e do
Projeto de Lei n.º 762/XIV/2.ª (BE), tendo estes sido rejeitados, 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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