Sumário da Reunião Plenária de 26 de Março de 2021
Após a verificação do quórum, a Reunião Plenária foi declarada aberta às 09 horas e 8 minutos.
Período de Questões Gerais e de Declarações Políticas (PQGDP) – Iniciou-se com a Declaração
Política da UCID, feita pelo Sr. Deputado António Monteiro, sobre as promessas não cumpridas pelo
Governo e a difícil situação vivida por muitas pessoas por causa da Pandemia da COVID-19. Agradeceu a
solidariedade da comunidade internacional para com o País neste contexto, o que no seu entender fez
crescer a pobreza, e sublinhou a necessidade de tomar medidas. Ainda, afirmou haver uma descrença
quanto à classe política, sublinhando que a UCID representa a esperança, uma terceira via, ao mesmo
tempo que manifestou a sua preocupação com a realização de comícios durante as campanhas eleitorais
para as legislativas.
A seguir, para além do referido Deputado, deram esclarecimentos os Srs. Deputados Joana Rosa
(UCID), João do Carmo (PAICV), Luís Carlos Silva (MPD), Julião Varela (MPD), João Gomes (MPD), Emanuel
Barbosa (MPD) e Rui Semedo (PAICV).
O Período de Questões Gerais e de Declarações Políticas teve continuidade com a intervenção da
Sra. Deputada Lúcia dos Passos (MPD), sobre o Dia Internacional da Mulher e o Dia da Mulher caboverdiana, destacando o trabalho da Rede de Mulheres Parlamentares e de algumas Deputadas sobre a
questão da paridade e da igualdade de género. Reconheceu também o papel das mulheres cuidadores que
estão na linha de frente do combate à COVID-19, tendo manifestado a sua solidariedade para com as
vítimas desta Pandemia.
A Sra. Deputada Vera Almeida (PAICV), na sua intervenção, afiançou que termina o mandato com
o sentimento de dever cumprido e agradeceu as palavras que a Sra. Deputada Lúcia dos Passos (MPD)
teceu sobre ela, enquanto Vice Presidente da Rede de Mulheres Parlamentares. Felicitou todas as mulheres
do mundo, em particular as cabo-verdianas, e falou dos problemas que trouxe ao Parlamento. Por fim,
agradeceu a todos os Deputados, aos trabalhadores da Assembleia Nacional e ao povo de Santo Antão.
Na sequência prestaram esclarecimentos os Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV), Lúcia dos Passos
(MPD), Ana Paula Moeda (PAICV), Armindo da Luz (MPD), Odailson Bandeira (PAICV) e Fernando Frederico
(PAICV).
O Sr. Deputado Hélio Sanches (MPD) interveio fazendo o balanço do seu mandato enquanto
Deputado eleito na IX Legislatura, tendo prestado esclarecimentos os Srs. Deputados Joana Rosa (MPD) e
José Maria Fernandes da Veiga (PAICV).
Ao intervir, o Sr. Deputado João Gomes (MPD) prestou homenagem aos Deputados do PAICV que
não vão fazer parte da lista para a próxima Legislatura, em particular a Sra. Deputada Vera Almeida, pelo
excelente trabalho realizado enquanto membro da Primeira Comissão Especializada. Também, rebateu as
acusações do Sr. Deputado João do Carmo (PAICV) sobre a falta de investimentos do Governo na ilha de
São Vicente.
Na sua intervenção, o Sr. Deputado António Monteiro (UCID) abordou a situação da ilha de São
Vicente a nível social e dos transportes, tendo a Sra. Deputada Isa Costa (MPD) prestado esclarecimentos.
O Sr. Deputado José Manuel Soares (MPD), ao intervir, versou sobre os desafios e compromissos
que assumiu com o Município do Tarrafal de Santiago, enquanto Deputado Nacional eleito na IX
Legislatura. Ainda, falou sobre os ganhos que o município alcançou com a governação do MPD.
Para responder às questões suscitadas, durante esse período, usou da palavra o Sr. Ministro do
Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros, Ministro do Desporto e
Ministro da Família e Inclusão Social (Fernando Elísio Freire) ao abrigo da alínea i) do Artigo 114º do
Regimento da Assembleia Nacional.
Seguidamente, o Sr. Deputado António Monteiro (UCID) interveio rebatendo as declarações do
Ministro acerca da Declaração Política apresentada.

Ao intervir, o Sr. Ministro do Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de
Ministros, Ministro do Desporto e Ministro da Família e Inclusão Social falou sobre o aumento da massa
salarial na Administração Pública abrangendo várias classes profissionais.
O Sr. Deputado António Monteiro (UCID), na sua intervenção, salientou que não houve o aumento
salarial prometido pelo Governo.
Na sua intervenção, a Sra. Deputada Joana Rosa (MPD) destacou as realizações do Governo
levadas a cabo durante o mandato da IX Legislatura. Na sequência desta intervenção, o Sr. Deputado Rui
Semedo (PAICV) deu esclarecimentos.
A Sra. Deputada Isa Costa (MPD), na sua intervenção, rebateu as afirmações do Sr. Deputado Rui
Semedo (MPD), tendo, a seguir, a Sra. Deputada Joana Rosa (MPD) feito o mesmo na sua intervenção.
Depois, o Sr. Deputado Rui Semedo (PAICV) voltou a intervir para responder à Sra. Deputada Joana
Rosa (MPD), seguindo-se uma série de intervenções dos Srs. Deputados Luís Carlos(MPD) e Rui Semedo
(PAICV), respectivamente.
Na sequência, o Sr. Ministro do Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho
de Ministro, Ministro do Desporto e Ministro da Família e Inclusão Social interveio ao abrigo da alínea i),
do artigo 114º do Regimento.
Depois, foi a vez do Sr. Deputado Julião Varela (PAICV) intervir para rebater alguns aspectos
referidos pelo Sr. Ministro do Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de
Ministros, Ministro do Desporto e Ministro da Família e Inclusão Social, tendo este governante intervindo,
na sequência, para também ripostar aquele parlamentar do PAICV.
Período da Ordem do Dia (POD) – Iniciou-se com a apresentação e discussão, na especialidade,
da Proposta de Lei que procede à terceira alteração à Lei n.º 97/IX /2020, de 23 de julho, que estabelece
a medida excecional e temporária de proteção dos postos de trabalho, no âmbito da pandemia da COVID19, através do regime simplificado de suspensão de contrato de trabalho, dirigida pela Sra. Ministra da
Justiça e do Trabalho (Janine Lélis), que apresentou os artigos, de 1º a 3º.
Os artigos 1º e 3º foram aprovados sem objecções, enquanto que o artigo 2º foi aprovado com
objecções do PAICV. Aquando da discussão do artigo 2º, usaram da palavra, a título diverso, os Srs.
Deputados Julião Varela (PAICV), Joana Rosa (MPD), João Gomes (MPD), Rui Semedo (PAICV), Armindo da
Luz (MPD), além da Sra. Ministra da Justiça e do Trabalho.
Entretanto, durante a discussão desse artigo, o PAICV apresentou uma proposta de alteração ao
seu n.º 1 do artigo 3º, que, após ter sido submetida à votação, foi rejeitada com 29 votos abstenções,
sendo 26 do MPD e 3 da UCID, 18 votos a favor do PAICV e nenhum voto contra. Proferiram as declarações
de voto os Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV) e Joana Rosa (MPD).
Seguidamente, votou-se a proposta original do artigo 2º apresentada pelo Governo, tendo esta
sido aprovada com 31 votos a favor, sendo 28 do MPD e 3 da UCID, 18 abstenções do PAICV e nenhum
voto contra.
Posto isto, a Proposta de Lei que procede à terceira alteração à Lei n.º 97/IX /2020, de 23 de julho,
que estabelece a medida excecional e temporária de proteção dos postos de trabalho, no âmbito da
pandemia da COVID-19, através do regime simplificado de suspensão de contrato de trabalho ficou
habilitado para votação final global.
Na sequência, o Sr. Secretário Adjunto do Ministro do Estado (Carlos Monteiro) pediu a retirada
da Ordem do Dia da Proposta de Lei que procede à primeira alteração à Lei nº 9/IX/2017, que institui o
regime especial de reforma antecipada dos funcionários dos Serviços Municipais de Água e Saneamento
na ilha de Santiago (Discussões na Generalidade e Especialidade), alegando existirem aspectos que
precisam ser ainda afinados pelo Governo relativamente a este Diploma. Após aceitação deste pedido,
procedeu-se à Fixação da Ata da Sessão Solene Especial Comemorativa de 13 de Janeiro de 2021, Dia da
Liberdade e da Democracia, a qual ocorreu sem objecções do Plenário.

Entretanto, anunciado o período de votações, o Sr. Deputado Rui Semedo (PAICV) interpelou a
Mesa para tecer considerações sobre a votação final global do Estatuto dos Psicólogos, nomeadamente
sobre a legalidade da sua aprovação sem se cumprir o período de vacatura e considerando-se a data
prevista para a sua entrada em vigor. Na sequência, quando eram 12 horas e 30 minutos, a Sra. Deputada
Joana Rosa (MPD) também interpelou a Mesa sobre o assunto, tendo pedido uma suspensão de 5 minutos,
para se esclarecer a questão levantada pelo Deputado do PAICV.
A Reunião Plenária foi retomada às 12 horas e 42 minutos, com a votação final global dos
Diplomas a seguir listados, conforme disposto no n.º 2 do artigo 137º do Regimento da Assembleia
Nacional:
– Projeto de Lei que institui o Dia Nacional do Batuco;
– Projeto de Lei que cria a Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde (OPCV) e aprova o respetivo
Estatuto;
– Proposta de Lei que estabelece o regime jurídico de funcionamento e tratamento de dados do
Sistema de Informação, Gestão e Transação de Propriedades;
– Proposta de Lei que procede à terceira alteração à Lei n.º 97/IX /2020, de 23 de julho, que
estabelece a medida excecional e temporária de proteção dos postos de trabalho, no âmbito da pandemia
da COVID-19, através do regime simplificado de suspensão de contrato de trabalho;
– Proposta de Lei que estabelece o Quadro Jurídico dos Museus e da Rede Museus de Cabo Verde;
– Artigo avocado da Proposta de Lei que procede à segunda alteração ao Decreto-Legislativo nº
7/2010, que aprova o Código de Processo Civil.
O Projeto de Lei que institui o Dia Nacional do Batuco foi Aprovado por unanimidade dos votos dos
45 Deputados presentes, sendo 26 do MPD, 17 do PAICV e 2 da UCID. As Declarações de Voto foram
proferidas pelos Srs. Deputados José Manuel Soares (MPD), Dora Oriana Pires (UCID) e José Manuel
Sanches (PAICV).
O Projeto de Lei que cria a Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde (OPCV) e aprova o respetivo
Estatuto foi aprovado com 30 votos a favor, sendo 28 do MPD e 2 da UCID, 17 abstenções do PAICV e
nenhum voto contra. As declarações de voto foram proferidas pelos Srs. Deputados João Baptista Pereira
(PAICV), João Gomes (MPD) e Dora Oriana Pires (UCID).
A Proposta de Lei que estabelece o regime jurídico de funcionamento e tratamento de dados do
Sistema de Informação, Gestão e Transação de Propriedades mereceu aprovação por unanimidade dos 47
Deputados presentes, sendo 28 do MPD, 2 da UCID e 17 do PAICV.
A Proposta de Lei que procede à terceira alteração à Lei n.º 97/IX /2020, de 23 de julho, que
estabelece a medida excecional e temporária de proteção dos postos de trabalho, no âmbito da pandemia
da COVID-19, através do regime simplificado de suspensão de contrato de trabalho foi aprovada com 30
votos a favor, sendo 28 do MPD e 2 da UCID, 17 abstenções do PAICV e nenhum voto contra.
A Proposta de Lei que estabelece o Quadro Jurídico dos Museus e da Rede de Museus de Cabo
Verde foi aprovada por unanimidade dos 47 Deputados presentes, sendo 28 do MPD, 2 da UCID e 17 do
PAICV.
O artigo avocado da Proposta de Lei que procede à segunda alteração ao Decreto-Legislativo n.º
7/2010, que aprova o Código de Processo Civil, foi aprovado com 30 votos a favor, sendo 28 do MPD e 2
da UCID, 17 abstenções do PAICV e nenhum voto contra.
Feita as votações, o Sr. Presidente, em jeito de balanço, fez considerações gerais sobre a
Legislatura ora finda. Depois, às 13 horas e 11 minutos, encerrou a Reunião Plenária, dando por terminada
a última Sessão do Mês de Março e da IX Legislatura.

