Reunião Plenária de 08 de Julho de 2020

Sumário
A Reunião Plenária foi declarada aberta, após a verificação do quórum, eram 09 horas e
05 minutos.
De seguida, o Sr. Presidente apresentou a Ordem do Dia e submeteu-a à apreciação dos
Sujeitos Parlamentares, com propostas de agendamento, em regime de urgência, da Proposta
de Lei que aprova o Orçamento Rectificativo para 2020 e o Projecto de Resolução que aprova o
Orçamento Rectificativo da Assembleia Nacional para 2020.
O Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência de Conselho de
Ministros e Ministro do Desporto (Fernando Elísio Freire) interveio para fundamentar o pedido
de agendamento, em regime de urgência, da referida Proposta de Lei.
Também, o Sr. Deputado Austelino Correia (Presidente do Conselho de Administração da
Assembleia Nacional) fez uma intervenção fundamentando o agendamento, em regime de
urgência, do Projecto de Resolução que aprova o Orçamento Rectificativo da Assembleia
Nacional para 2020.
Já o Sr. Deputado Rui Semedo (PAICV) interveio quanto ao tempo insuficiente que a sua
Bancada teve para a apreciação da Proposta de Lei que aprova o Orçamento Rectificativo para
2020, tendo feito um pedido de recurso no sentido de se aumentar, de 3 para 5 horas, o tempo
previsto para o debate.
Os Srs. Deputados Joana Rosa (MPD) e António Monteiro (UCID) intervieram para
apreciar as propostas de alteração da Ordem do Dia.
Entretanto, submetida à votação, a proposta do PAICV de alteração do tempo do debate,
na generalidade, de 3 para 5 horas, foi rejeitada com 35 abstenções do MPD, 27 votos a favor,
sendo 24 do PAICV e 3 da UCID, e nenhum voto contra.
Os Srs. Deputados Felisberto Vieira (PAICV), Miguel Monteiro (MPD) e António Monteiro
(UCID) proferiram as declarações de voto.
Os Srs. Deputados Felisberto Vieira (PAICV), Filomena Gonçalves (MPD), Joana Rosa
(MPD) e Rui Semedo (PAICV) interpelaram à Mesa.
Submetida à votação, a proposta original do tempo, de 3 horas, para o debate do
Orçamento Rectificativo para 2020 foi aprovada com 37 votos a favor do MPD, 29 votos contra,
sendo 26 do PAICV e 3 da UCID, e nenhuma abstenção.
Os Srs. Deputados Filomena Martins (PAICV), Luís Alves (MPD) e João dos Santos Luís
(UCID) fizeram as declarações de voto.
Depois, a proposta de Ordem do Dia, inicialmente apresentada pelo Sr. Presidente, com
os agendamentos, em regime de urgência, foi submetida à votação, tendo sido aprovada com
38 votos a favor do MPD, 1 voto contra do Sr. Deputado do PAICV, José Maria Gomes da Veiga,
e 29 abstenções, sendo 26 do PAICV e 3 da UCID.
Os Srs. Deputados José Maria Gomes da Veiga (PAICV) e António Monteiro (UCID)
fizeram as declarações de voto.
Os Srs. Deputados Hélio Sanches (MPD) e José Maria Gomes da Veiga (PAICV)
interpelaram a Mesa.
O Sr. Deputado Rui Semedo (PAICV) usou da palavra para invocar o Regimento,
nomeadamente o seu artigo 183.º.
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 a discussão, na generalidade, da
Proposta de Lei que aprova o Orçamento Retificativo do ano de 2020, apresentada pelo Sr.
Primeiro Ministro (Ulisses Correia e Silva), que fez a intervenção de abertura. Fizeram ainda
intervenções iniciais os Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV), Joana Rosa (MPD) e António
Monteiro (UCID).
A seguir, a Sra. Deputada Lúcia dos Passos (MPD) procedeu à leitura do relatório-parecer
da Comissão Especializada de Finanças e Orçamento.

Reunião Plenária de 08 de Julho de 2020

Seguidamente abriu-se o período de debate, durante o qual usaram da palavra, a diverso
título, os Srs. Deputados Janira Hopffer Almada (PAICV), Emanuel Barbosa (MPD), Joana Rosa
(MPD), Luís Carlos Silva (MPD), Julião Varela (PAICV), Miguel Monteiro (MPD), Rui Semedo
(PAICV), Orlando Dias (MPD), Carlos Monteiro (MPD), António Monteiro (UCID), para além do Sr.
Vice Primeiro Ministro e Ministro das Finanças (Olavo Correia) e do Sr. Primeiro Ministro.
Ainda, interpelaram a Mesa os Srs. Deputados Emanuel Barbosa (MPD), José Maria
Gomes da Veiga (PAICV) e Orlando Dias (MPD).
Sentindo-se ofendido com os esclarecimentos do Sr. Deputado Emanuel Barbosa (MPD),
o Sr. Deputado António Monteiro (UCID) reagiu ao abrigo n.º 1 do artigo 123º do Regimento da
Assembleia Nacional, tendo o primeiro prestado esclarecimentos ao abrigo do n.º 2 do mesmo
artigo.
A Reunião Plenária foi suspensa às 12 horas e 33 minutos, tendo sido retomada às 14
horas e 36 minutos com a continuação da discussão, na generalidade, da Proposta de Lei que
aprova o Orçamento do Estado Rectificativo de 2020. Usaram da palavra, a diverso título, os Srs.
Deputados Armindo da Luz (MPD), Janira Hopffer Almada (PAICV), António Monteiro (UCID),
Hélio Sanches (MPD), Rui Semedo (PAICV), Carlos Monteiro (MPD), Walter Évora (PAICV), Nuías
Silva (PAICV), Luís Carlos Silva (MPD), Emanuel Barbosa (MPD), Lúcia dos Passos (MPD), para
além do Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das Finanças e do Sr. Ministro de Estado, Ministro
dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministro e Ministro do Desporto
(Fernando Elísio Freire).
Ainda durante o debate, sentindo-se ofendida com a intervenção do Sr. Ministro de
Estado, Ministro dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministro e
Ministro do Desporto, 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.
O Sr. Ministro da Agricultura e Ambiente (Gilberto Silva) interveio sobre a política pública para a
agricultura prevista no Orçamento retificativo do ano de 2020, nomeadamente os investimentos
nas tecnologias de dessalinização da água e na melhoria das redes, tendo, para além do mesmo,
o Sr. Deputado Nuías Silva (PAICV) prestado esclarecimentos.
A Sra. Ministra da Educação e Ministra da Família e Inclusão Social (Maritza Rosabal
Peña) interveio sobre o crescimento da fasquia da família e inclusão previsto no Orçamento
retificativo do ano de 2020, nomeadamente no acesso aos cuidados de saúde, educação;
eliminação das propinas aos alunos do 7º ao 12º ano; subsidiação do acesso ao pré-escolar e aos
cuidados; reforço da acção social escolar e da linha de rendimento de inclusão às famílias.
Ao intervir, o Sr. Ministro da Saúde e da Segurança Social (Arlindo do Rosário) falou sobre
a melhoria nos indicadores de saúde e das estruturas sanitárias.
Usaram ainda da palavra, a diverso título, os Srs. Deputados António Monteiro (UCID) e
Joana Rosa (MPD).
Interpelaram a Mesa sobre o momento do encerramento do debate, na generalidade, os
Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV) e Miguel Monteiro (MPD), tendo o Sr. Presidente prestado
esclarecimentos.
As intervenções finais do debate foram proferidas pelos Srs. Deputados António
Monteiro, em representação da UCID, Miguel Monteiro, em nome do Grupo Parlamentar do
MPD; Janira Hopffer Almada, em nome do Grupo Parlamentar do PAICV, e pelo Sr. Primeiro
Ministro, que encerrou o debate.
Assim, o Diploma debatido ficou habilitado para votação, na generalidade, a ter lugar
no período de votações.
Em seguida, o Sr. Deputado Austelino Correia (Presidente de Conselho de Administração
da Assembleia Nacional) procedeu à apresentação, na generalidade, do Projecto de Resolução
que aprova o Orçamento Privativo Retificativo da Assembleia Nacional para o ano de 2020.
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Depois, na qualidade de Relator da Comissão Especializada de Finanças e Orçamento, o
Sr. Deputado Nuías Silva (PAICV) leu o Relatório-parecer da referida comissão sobre a apreciação
feita ao Projecto de Resolução.
Posto isto, abriu-se um período do debate, durante o qual intervieram, a título diverso,
os Srs. Deputados Lúcia dos Passos (MPD), Julião Varela (PAICV), João dos Santos Luís (UCID),
Emanuel Barbosa (MPD), José Manuel Sanches (PAICV), além do Sr. Vice Primeiro Ministro e
Ministro das Finanças e o Sr. Deputado Austelino Correia (MPD).
Terminada a discussão, o Projecto de Resolução em referência ficou habilitado para
escrutínio, na generalidade, no período de votações.
A Reunião Plenária foi encerrada às 17 horas e 13 minutos.

