Reunião Plenária de 14 de Dezembro de 2018

Sumário
A Reunião Plenária foi declarada aberta pelo Primeiro Vice Presidente, eram 09 horas e
05 minutos.
Não houve Período de Questões Gerais e Declarações Políticas (P.Q.G.D.P.).
Período da Ordem do Dia (P.O.D.) – Deu-se continuidade à apresentação, discussão e
votação, na especialidade, da Proposta de Lei que aprova o Orçamento do Estado para o Ano
Económico de 2019, iniciado no dia anterior.
Deu-se continuidade à discussão do artigo 8º, que foi aprovado com alterações.
De seguida, o Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das Finanças (Olavo Correia) procedeu
à apresentação dos artigos de 9º a 57º, tendo os artigos 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 17º, 18º,
19º, 20º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º, 35º, 36º, 37º, 38º, 39º, 40º,
41º, 42º, 42º-A, 43º, 44º, 45º, 46º, 47º, 48º, 49º, 50º, 51º, 52º, 53º, 54º, 56º, 57º sido aprovados
sem alterações, os artigos 15º, 16º, 21º, 28º, 55º aprovados com alterações e o artigo 1º, que
tinha ficado suspenso, aprovado sem alteração.
Participaram na discussão, além do Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das Finanças e
do Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e Presidência do Conselho de Ministros e
Ministro do Desporto (Fernando Elísio Freire), os Srs. Deputados Miguel Monteiro (MPD), Alcides
de Pina (MPD), Julião Varela (PAICV), João dos Santos Luís (UCID), Carlos Monteiro (MPD), Lúcia
dos Passos (MPD), João Gomes (MPD), Francisco Correia (MPD), Emanuel Barbosa (MPD), Rui
Semedo (PAICV), Vera Almeida (PAICV), Moisés Borges (PAICV), Joana Rosa (MPD), Rui
Figueiredo Soares (MPD), António Monteiro (UCID), Armindo da Luz (MPD), João Baptista Pereira
(PAICV), José Maria Fernandes da Veiga (PAICV), Damião Medina (MPD), Júlio Correia (PAICV),
Luís Carlos Silva (MPD), Janira Hopffer Almada (PAICV), Isa Costa (MPD), Alcides de Pina (MPD),
José Maria Gomes da Veiga (PAICV), João Duarte (MPD), Nuías Silva (PAICV), Carlos Lopes
(PAICV), Walter Évora (PAICV), Manuel Inocêncio Sousa (PAICV) e Nelson de Brito (MPD).
Aquando da discussão do artigo 8º, o Sr. Deputado Rui Figueiredo Soares (MPD)
apresentou um requerimento à Mesa para se passar à votação imediata do referido artigo.
Na sequência, passou-se à votação da proposta de alteração da alínea a) do n.º 15 do
artigo 8º, feita pelos Deputados da UCID. A referida proposta foi rejeitada com 36 votos
abstenção do MPD; 26 votos a favor, sendo 23 do PAICV e 3 da UCID e nenhum voto contra.
Proferiu declaração de voto o Sr. Deputado António Monteiro (UCID).
Submetida à votação, a proposta de alteração da alínea b) do n.º 15 do artigo 8º, feita
pelos Deputados da UCID, foi rejeitada com 59 votos abstenção, sendo 36 do MPD e 23 do PAICV;
3 votos a favor, da UCID, e nenhum voto contra. Proferiram declarações de voto os Srs.
Deputados António Monteiro (UCID), Nuías Silva (PAICV) e João Gomes (MPD).
A Reunião Plenária foi suspensa às 12 horas e 29 minutos, tendo sido retomada às 14
horas e 45 minutos.
Deu-se continuidade à apresentação, discussão e votação, na especialidade, da Proposta
de Lei que aprova o Orçamento do Estado para o Ano Económico de 2019, com a votação de
várias propostas.
Submetida à votação, a proposta de alteração da alínea c) do n.º 15 do artigo 8º, feita
pelos Deputados da UCID, foi rejeitada com 3 votos a favor, da UCID, nenhum voto contra e 48
abstenções, sendo 34 do MPD e 14 do PAICV.
Submetida à votação, a proposta de alteração da alínea d) do n.º 15 do artigo 8º, feita
pelos Deputados da UCID, foi rejeitada com 3 votos a favor, da UCID, nenhum voto contra e 49
abstenções, sendo 34 do MPD e 15 do PAICV.
Submetida à votação, a proposta de alteração da alínea e) do n.º 15 do artigo 8º, feita
pelos Deputados da UCID, foi rejeitada com 20 votos a favor, sendo 3 da UCID e 17 do PAICV,
nenhum voto contra e 34 abstenções, do MPD. Os Srs. Deputados António Monteiro (UCID),
Julião Varela (PAICV) e Emanuel Barbosa (MPD) fizeram declarações de voto.
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Submetida à votação, a proposta de aditamento de um n.º 11–A ao artigo 8º, feita pelos
Deputados do PAICV, foi rejeitada com 22 votos a favor, sendo 19 do PAICV e 3 da UCID, nenhum
voto contra e 36 abstenções, do MPD. Os Srs. Deputados Julião Varela (PAICV), Alcides de Pina
(MPD) e António Monteiro (UCID) fizeram declarações de voto.
Submetida à votação, a proposta de aditamento de um n.º 13–A ao artigo 8º, feita pelos
Deputados do PAICV, foi rejeitada com 22 votos a favor, sendo 19 do PAICV e 3 da UCID, nenhum
voto contra e 36 abstenções, do MPD. Os Srs. Deputados Julião Varela (PAICV), Francisco Correia
(MPD) e António Monteiro (UCID) fizeram declarações de voto.
Submetida à votação, a proposta de alteração da alínea a) do n.º 15 do artigo 8º, feita
pelos Deputados do PAICV, foi rejeitada com 23 votos a favor, sendo 20 do PAICV e 3 da UCID,
nenhum voto contra e 36 abstenções, do MPD. Os Srs. Deputados Julião Varela (PAICV), Miguel
Monteiro (MPD) e João dos Santos Luís (UCID) fizeram declarações de voto.
Submetida à votação, a proposta de alteração da alínea b) do n.º 15 do artigo 8º, feita
pelos Deputados do PAICV, foi rejeitada com 23 votos a favor, sendo 20 do PAICV e 3 da UCID,
nenhum voto contra e 35 abstenções, do MPD.
Submetida à votação, a proposta de alteração do n.º 15 do artigo 8º, feita pelo Governo,
foi aprovada.
Submetida à votação, a proposta de aditamento de um n.º 16 ao artigo 8º, feita pelo
Governo, foi aprovada com 36 a favor, do MPD, nenhum voto contra e 23 abstenções, sendo 20
PAICV e 3 UCID.
De seguida, passou-se à votação do artigo 8º, que foi aprovado, com alterações, com 36
votos a favor, do MPD, nenhum voto contra e 23 abstenções, sendo 20 do PAICV e 3 da UCID.
No momento da discussão do artigo 9º, o Sr. Deputado Rui Semedo (PAICV),
considerando-se ofendido durante a intervenção do Sr. Deputado João Gomes (MPD) reagiu ao
abrigo do n.º 1 do artigo 123º do Regimento, tendo o segundo reagido ao abrigo do n.º 2 do
mesmo artigo.
Ainda no decorrer da discussão do artigo 9º, o Sr. Deputado Rui Figueiredo Soares (MPD)
apresentou um Requerimento à Mesa para se passar à votação imediata do artigo 9º. Submetido
à votação, o Requerimento foi aprovado com 36 votos a favor, do MPD; 20 votos contra, do
PAICV e 2 abstenções, da UCID. Proferiram declarações de voto os Srs. Deputados Nuías Silva
(PAICV) e Miguel Monteiro (MPD).
Submetido à votação, o artigo 9º foi aprovado com 39 votos a favor, sendo 37 do MPD
e 2 da UCID; 20 votos contra, do PAICV e nenhuma abstenção.
Na altura da discussão do artigo 17º, o Sr. Deputado António Monteiro (UCID) invocou o
artigo 121º (Requerimentos) do Regimento para pedir a votação imediata do artigo 17º.
Submetido à votação, o Requerimento foi aprovado pela unanimidade dos Deputados.
Na sequência, primeiramente votou-se a proposta de alteração do artigo 17º, feita pelo
PAICV, que foi rejeitada com 39 abstenções, sendo 36 do MPD e 3 da UCID; 26 votos a favor, do
PAICV e nenhum voto contra. Proferiram declarações de voto os Srs. Deputados Nuías Silva
(PAICV) e Miguel Monteiro (MPD).
De seguida, passou-se à votação do artigo 17º, que foi aprovado, sem alterações, com
40 abstenções, sendo 37 do MPD e 3 da UCID; 21 votos a favor, do PAICV e nenhum voto contra.
Proferiram declarações de voto os Srs. Deputados Julião Varela (PAICV) e Miguel Monteiro
(MPD).
No momento da discussão do artigo 18º, este foi submetido à votação, tendo sido
aprovado, sem alterações, com 36 votos a favor, do MPD; 24 abstenções, sendo 21 do PAICV e 3
da UCID e nenhum voto contra.
Aquando da discussão do artigo 21º, o Sr. Deputado Rui Figueiredo Soares (MPD) fez
uma proposta de alteração que, submetida à votação, foi aprovada com 40 votos a favor, sendo
37 do MPD e 3 da UCID, 24 votos contra, do PAICV e nenhuma abstenção. Proferiram declarações
de voto os Srs. Deputados Janira Hopffer Almada (PAICV), Miguel Monteiro (MPD) e João dos
Santos Luís (UCID).
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Na altura da discussão do artigo 28º, o Sr. Deputado Rui Figueiredo Soares (MPD)
invocou o artigo 121º (Requerimentos) do Regimento para pedir a votação imediata do artigo
28º. Submetido à votação, o Requerimento foi aprovado com 40 votos a favor, sendo 37 do MPD
e 3 da UCID; 21 votos contra, do PAICV e nenhuma abstenção.
Primeiramente votou-se a proposta de alteração do artigo 28º, feita pelo PAICV, que foi
rejeitada com 40 abstenções, sendo 37 do MPD e 3 da UCID; 21 votos a favor, do PAICV e nenhum
voto contra. Proferiram declarações de voto os Srs. Deputados Nuías Silva (PAICV) e Miguel
Monteiro (MPD).
De seguida, passou-se à votação do artigo 28º, que foi aprovado, com alterações, com
40 votos a favor, sendo 37 do MPD e 3 da UCID; 21 votos contra, do PAICV e nenhuma abstenção.
Proferiram declarações de voto os Srs. Deputados Julião Varela (PAICV), António Monteiro (UCID)
e Miguel Monteiro (MPD).
Sentindo-se ofendida com os esclarecimentos prestados pelo Sr. Vice Primeiro Ministro
e Ministro das Finanças no momento da discussão do artigo 28º, a Sra. Deputada Janira Hopffer
Almada (PAICV) reagiu ao abrigo do n.º 1 do artigo 123º do Regimento, tendo o primeiro
prestado esclarecimentos ao abrigo do n.º 2 do mesmo artigo.
Na altura da discussão do aditamento do artigo 28º-A, proposto pelo PAICV, o Sr.
Deputado João dos Santos Luís (UCID) invocou o artigo 121º (Requerimentos) do Regimento para
solicitar estudos e pareceres referidos pelo Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares
e Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do Desporto. Submetido à votação, o
Requerimento foi rejeitado com 39 abstenções, sendo 38 do MPD e um do Sr. Deputado
Felisberto Vieira (PAICV), 23 votos a favor, sendo 20 do PAICV e 3 da UCID e nenhum voto contra.
Proferiram declarações de voto os Srs. Deputados João dos Santos Luís (UCID), Julião Varela
(PAICV) e Rui Figueiredo Soares (MPD).
Ainda, sobre a mesma proposta de aditamento, o Sr. Deputado Emanuel Barbosa (MPD)
invocou o artigo 121º (Requerimentos) do Regimento para pedir a votação imediata do artigo
28º-A, proposto pelo PAICV. Submetido à votação, o Requerimento foi aprovado com 39 votos a
favor, sendo 36 do MPD e 3 da UCID; 16 abstenções, do PAICV e nenhum voto contra.
Submetida à votação, a proposta de aditamento do artigo 28º-A, feita pelo PAICV, foi
rejeitada com 36 votos contra, do MPD, 19 votos a favor, sendo 16 do PAICV e 3 da UCID e
nenhuma abstenção. Proferiram declarações de voto os Srs. Deputados Julião Varela (PAICV),
João dos Santos Luís (UCID) e Miguel Monteiro (MPD).
A proposta de aditamento do artigo 43º-A, feita pela UCID, quando submetida à
votação, foi rejeitada com 35 abstenções, sendo 34 do MPD e um voto do Sr. Deputado Felisberto
Vieira (PAICV); 26 votos a favor, sendo 23 do PAICV e 3 da UCID e nenhum voto contra. Proferiram
declarações de voto os Srs. Deputados António Monteiro (UCID), Julião Varela (PAICV) e Carlos
Monteiro (MPD).
Na decorrência da declaração de voto do Sr. Deputado Carlos Monteiro (MPD), o Sr.
Deputado João dos Santos Luís (UCID), considerando-se ofendido, solicitou o uso do artigo 123º
do Regimento, facto que despoletou uma interpelação à Mesa pelo primeiro. No entanto, o Sr.
Presidente passou a palavra ao Sr. Deputado João dos Santos Luís (UCID) que prescindiu do uso
do n.º 1 do artigo 123º. Mesmo assim, o Sr. Deputado Carlos Monteiro (MPD) reagiu ao abrigo
do n.º 2 do artigo 123º do Regimento.
Submetida à votação, a proposta de aditamento do artigo 43º-B, feita pela UCID, foi
rejeitada com 36 abstenções, sendo 34 do MPD e 2 dos Srs. Deputados Felisberto Vieira (PAICV)
e Júlio Correia (PAICV); 24 votos a favor, sendo 21 do PAICV e 3 da UCID e nenhum voto contra.
O Sr. Deputado António Monteiro (UCID) proferiu uma declaração de voto.
Votou-se ainda o artigo 52º, que foi aprovado, sem alterações, com 35 votos a favor, do
MPD; 25 abstenções, sendo 22 do PAICV e 3 da UCID e nenhum voto contra. Proferiram
declarações de voto os Srs. Deputados Julião Varela (PAICV) e Luís Carlos Silva (MPD).
Aquando da discussão do artigo 55º, o Grupo Parlamentar do PAICV fez uma proposta
de alteração que, submetida à votação, foi rejeitada com 38 abstenções, sendo 35 do MPD e 3
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da UCID; 22 votos a favor, do PAICV e nenhum voto contra. Proferiram declarações de voto os
Srs. Deputados João Baptista Pereira (PAICV) e Luís Alves (MPD).
Submetida à votação, a nova redacção do artigo 55º, proposto pelo Governo, foi
aprovada com 38 votos a favor, sendo 35 do MPD e 3 da UCID; 21 votos contra, do PAICV e
nenhuma abstenção.
Interpelaram a Mesa os Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV), João dos Santos Luís (UCID),
Rui Figueiredo Soares (MPD), João Baptista Pereira (PAICV), Julião Varela (PAICV), Emanuel
Barbosa (MPD), Miguel Monteiro (MPD) e Carlos Monteiro (MPD).
Concluído o debate e a votação, na especialidade, do Orçamento do Estado, o Sr.
Presidente anunciou o período de encerramento, ao abrigo do n.º 4 do artigo 238º do Regimento,
onde cada Grupo Parlamentar e um representante de partido político com assento parlamentar
que não constitua grupo parlamentar, por ordem crescente de representatividade, e o Governo,
tem direito a efetuar declarações que antecedem a votação final global.
De seguida, devido ao adiantar da hora, o Sr. Deputado Rui Figueiredo Soares (MPD)
solicitou o não uso da palavra pelos sujeitos parlamentares para as intervenções finais, tendo o
Sr. Deputado Rui Semedo (PAICV) discordado, facto que suscitou uma suspensão às 22 horas e
47 minutos, para uma Conferência de Representantes, tendo a Sessão sido retomada às 22 horas
e 49 minutos.
Após o anúncio do Sr. Presidente do tempo de 15 minutos para o encerramento do
debate, na especialidade, e da ordem de discurso dos sujeitos parlamentares, interpelaram a
mesa os Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV) e Rui Figueiredo Soares (MPD), tendo o Sr. Deputado
Rui Semedo (PAICV) solicitado uma suspensão às 22 horas e 58 minutos.
A Reunião Plenária foi retomada às 23 horas e 10 minutos, tendo naquele momento os
Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV), Rui Figueiredo Soares (MPD) e o Sr. Vice Primeiro Ministro
e Ministro das Finanças prescindido do uso da palavra para o encerramento da discussão, na
especialidade, do Orçamento do Estado.
De seguida, ao abrigo do n.º 2 do artigo 137º (votação à hora marcada) do Regimento
da Assembleia Nacional foram submetidos à votação, os seguintes diplomas:
– Voto de Pesar pelo falecimento de Daniel Varela – “Putxota”;
– Voto de Pesar pelo falecimento de Josefa Freire – “Chepa mamai”;
– Proposta de Lei que regula a constituição, organização, funcionamento e atribuições
das entidades de gestão coletiva do direito de autor e dos direitos conexos (Votação Final
Global);
– Proposta de Lei que cria o 1º (primeiro) e o 2º (segundo) juízo de Família e Menores no
Tribunal Judicial da Comarca de acesso final da Praia (Votação Final Global);
– Proposta de Lei que cria o Juízo de Família, Menores e do Trabalho no Tribunal Judicial
da Comarca de acesso final de São Vicente (Votação Final Global);
– Projecto de Resolução que aprova o Orçamento Privativo da Assembleia Nacional
(Votação Final Global);
– Proposta de Lei que aprova o Orçamento do Estado para o ano económico de 2019
(Votação Final Global).
O Voto de Pesar pelo falecimento de Daniel Varela – “Putxota” foi aprovado por
unanimidade dos 60 Deputados presentes, sendo 36 do MPD, 21 do PAICV e 3 UCID.
O Voto de Pesar pelo falecimento de Josefa Freire – “Chepa mamai” foi aprovado por
unanimidade dos 60 Deputados presentes, sendo 36 do MPD, 21 do PAICV e 3 UCID.
A Proposta de Lei que regula a constituição, organização, funcionamento e atribuições
das entidades de gestão coletiva do direito de autor e dos direitos conexos, foi aprovada, por
unanimidade dos 60 Deputados presentes, sendo 36 do MPD, 21 do PAICV e 3 UCID.
A Proposta de Lei que cria o 1º (primeiro) e o 2º (segundo) juízo de Família e Menores no
Tribunal Judicial da Comarca de acesso final da Praia foi aprovada, por unanimidade dos 60
Deputados presentes, sendo 36 do MPD, 21 do PAICV e 3 UCID.
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A Proposta de Lei que cria o Juízo de Família, Menores e do Trabalho no Tribunal Judicial
da Comarca de acesso final de São Vicente foi aprovada, por unanimidade dos 60 Deputados
presentes, sendo 36 do MPD, 21 do PAICV e 3 UCID.
O Projecto de Resolução que aprova o Orçamento Privativo da Assembleia Nacional foi
aprovado com 57 votos a favor, sendo 36 do MPD e 21 do PAICV, 3 votos contra, da UCID e
nenhuma abstenção. Proferiram declarações de voto os Srs. Deputados João dos Santos Luís
(UCID), Rui Semedo (PAICV) e Rui Figueiredo Soares (MPD).
A Proposta de Lei que aprova o Orçamento do Estado para o ano económico de 2019 foi
aprovada com 36 votos a favor, do MPD, 25 votos contra, sendo 22 do PAICV e 3 da UCID e
nenhuma abstenção. Proferiram declarações de voto os Srs. Deputados Walter Évora (PAICV),
João dos Santos Luís (UCID) e Miguel Monteiro (MPD).
A Reunião Plenária foi encerrada às 23 horas e 49 minutos, ficando concluída a Sessão
Plenária de Dezembro de 2018.

