Reunião Plenária de 17 de Dezembro de 2019

Sumário
Após a verificação do quórum, a Reunião Plenária foi declarada aberta às 09 horas e 06
minutos.
O Sr. Presidente apresentou e submeteu à apreciação do Plenário a Proposta de Ordem
do Dia, que foi aprovada com as seguintes alterações: introdução do ponto III - Aprovação de
Proposta de Resolução, com o agendamento em regime de urgência, da Convenção relativa à
Assistência Administrativa Mútua em Matéria Fiscal, conforme revista pelo Protocolo de Revisão
à Convenção relativa à Assistência Mútua em Matéria Fiscal, passando a fixação da acta para o
ponto IV; queda, no ponto II - Aprovação de Propostas de Lei, da Proposta de Lei que cria o
Conselho de Finanças Públicas (votação final global), por não ter sido aprovada na especialidade;
adiamento da discussão (generalidade) da Proposta de Lei que aprova o Código do Imposto sobre
a Transmissão de Imóveis e da Proposta de Lei que aprova o Código do Imposto sobre a
Propriedade dos Imóveis; fixação do tempo de 2 horas e 30 minutos para a discussão
(generalidade) da Proposta de Lei que visa alterar o Regime Especial das micro e pequenas
empresas, Código de benefícios fiscais, Código Geral Tributário, Código de Imposto sobre o
rendimento de pessoas singulares e colectivas, Regime das contraordenações fiscais não
aduaneiras, Regime Geral das taxas e contribuições e Imposto de Selo.
Para além do Sr. Ministro do Estado e Ministro dos Assuntos Parlamentares e da
Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do Desporto (Fernando Elísio Freire),
participaram na discussão da Ordem do Dia os Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV) e Rui
Figueiredo Soares (MPD).
Não houve o Período de Questões Gerais e Declarações Políticas (P.Q.G.D.P.).
Período da Ordem do Dia (P.O.D.) – Iniciou-se com o Debate com o Primeiro Ministro,
sobre o tema: Família e Inclusão social, tendo feito intervenções de abertura, além do
Sr. Primeiro Ministro (Ulisses Correia e Silva), os Srs. Deputados Janira Hopffer Almada (PAICV),
Rui Figueiredo Soares (MPD) e António Monteiro (UCID).
Seguidamente, usaram da palavra a diverso título, além do Sr. Primeiro Ministro, os Srs.
Deputados Janira Hopffer Almada (PAICV), Dora Oriana Pires (UCID), Celeste Fonseca (MPD),
João dos Santos Luís (UCID), Rui Semedo (PAICV), Emanuel Barbosa (MPD), Vera Almeida
(PAICV), Orlando Dias (MPD), José Manuel Sanches (PAICV), Emanuel Lopes (MPD), Julião Varela
(PAICV), Filomena Martins (PAICV), José Manuel Soares (MPD), Fernando Frederico (PAICV),
António Monteiro (UCID), Damião Medina (MPD), Júlio Correia (PAICV), Isa Costa (MPD), Joana
Rosa (MPD), Carlos Lopes (MPD), tendo o Sr. Primeiro Ministro feito a última intervenção do
debate.
A Reunião Plenária foi suspensa às 12 horas e 58 minutos, tendo sido retomada às 15
horas e 08 minutos com o Projeto de Lei que define o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS)
e fixa as condições específicas de ingresso e de evolução profissional do pessoal da Assembleia
Nacional (Votação na Especialidade dos Artigos Avocados). Na sequência, intervieram os Srs.
Deputados Rui Figueiredo Soares (MPD) e Rui Semedo (PAICV) para informar que há mais artigos
para além dos avocados, que serão apresentados à Mesa posteriormente.
Neste sentido, para dar continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente passou à discussão,
na generalidade, da Proposta de Lei que concede autorização legislativa ao Governo para legislar
sobre o regime geral da exploração sustentável dos recursos haliêuticos nas águas marítimas
nacionais e no alto mar, cuja apresentação foi feita pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto para a
Economia Marítima (Paulo Veiga).
Os Srs. Deputados Vera Almeida (PAICV) e José Jorge Silva (PAICV) procederam à leitura
dos relatórios-pareceres da Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais, Direitos
Humanos, Segurança e Reforma do Estado e da Comissão Especializada de Economia, Ambiente
e Ordenamento do Território, respectivamente.
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No período de esclarecimentos, usaram da palavra os Srs. Deputados Walter Évora
(PAICV), Luís Carlos Silva (MPD), Moisés Borges (PAICV), João Gomes (MPD), Filomena Gonçalves
(MPD), João Baptista Pereira (PAICV) e Nelson de Brito (MPD), para além do Sr. Secretário de
Estado Adjunto para a Economia Marítima (Paulo Veiga).
No período de debate, usaram da palavra a diverso título, os Srs. Deputados Moisés
Borges (PAICV), António Monteiro (UCID), João Gomes (MPD), Walter Évora (PAICV), Luís Carlos
Silva (MPD),Rui Semedo (PAICV), Joana Rosa (MPD), Felisberto Vieira (PAICV), Rui Figueiredo
Soares (MPD).
Durante o período de debate, considerando-se ofendido durante a intervenção do Sr.
Deputado Luís Carlos Silva (MPD), o Sr. Deputado António Monteiro (UCID) reagiu ao abrigo do
n.º 1 do artigo 123º do Regimento, tendo o primeiro reagido ao abrigo do n.º 2 do mesmo artigo.
Também, o Sr. Deputado Rui Figueiredo Soares (MPD) fez uma Interpelação à Mesa.
Submetida à votação, na generalidade, a proposta de Lei que concede autorização
legislativa ao Governo para legislar sobre o regime geral da exploração sustentável dos recursos
haliêuticos nas águas marítimas nacionais e no alto mar foi aprovada, com 49 votos a favor,
sendo 31 do MPD e 18 do PAICV; nenhum voto contra; e 3 votos abstenção da UCID.
De seguida, passou-se à discussão e aprovação na especialidade, da referida proposta
de lei, tendo os artigos de 1º a 4º sido aprovados sem quaisquer alterações.
A Reunião Plenária foi encerrada às 17 horas e 15 minutos.

