
 
ASSEMBLEIA NACIONAL 

 
Resultado de Votações   

   Segunda Sessão Plenária do mês de janeiro, de 2023. 
 

Proposta de Lei que procede à primeira alteração ao regime jurídico relativo às 

armas e suas munições, aprovado pela Lei n.º 31/VIII/2013, de 22 de maio. 

 

Votação Final Global: 
 
Aprovada na Reunião Plenária do dia 27 de janeiro de 2023, por unanimidade 
dos 64 votos dos Deputados presentes, sendo 36 do MPD; 25 do PAICV, e 03 da 
UCID. 
 
Proposta de Lei que estabelece o regime jurídico do emprego Público, define os 
princípios fundamentais da função pública, e bem assim o regime jurídico de 
constituição, modificação e extinção da relação jurídica de emprego Público.  
 
 

Votação Final Global 

 
Aprovada na Reunião Plenária do dia 27 de janeiro de 2023, com: 
- 39 votos a favor ( sendo 36 do MPD e 03 da UCID 
- 25 votos contra do PAICV; 
- 0 votos abstenção. 
 
Projeto de Resolução relativo à Conta Geral do Estado do ano 2019. 

 
Aprovado na Reunião Plenária do dia 27 de janeiro de 2023, com:  
 - 37 votos a favor do MPD; 
 - 28 votos contra (sendo 25 do PAICV e 03 da UCID); 
 - 0 votos abstenção. 
 
Projeto de Resolução que cria uma Comissão Eventual para a reforma do 

Parlamento.  

 
Aprovada na Reunião Plenária do dia 27 de janeiro de 2023, por unanimidade 
dos Deputados presentes. 
 
Proposta de Resolução que aprova para ratificação o acordo entre o Governo de 

Cabo Verde e o Governo dos Estados Unidos da América para reforçar o 

cumprimento fiscal e implementar o Foreing Account Compliance Act (FATCA). 

 



 

• Votação generalidade: 
 

Aprovada na Reunião Plenária do dia 27 de janeiro de 2023, com: 
- 39 votos a favor (sendo 36 do MPD e 03 da UCID); 
- 0 votos contra; 
- 25 abstenção do PAICV. 
 

• Votação Final Global 
 
Aprovada na Reunião Plenária do dia 27 de janeiro de 2023, com: 
- 39 votos a favor (sendo 36 do MPD e 03 da UCID); 
- 0 votos contra; 
- 25 abstenção do PAICV. 
 
Voto de Pesar pelo falecimento de Isabel Maria da Silva Lima. 
  
Votação: 
  
Aprovado na Reunião Plenária do dia 27 de janeiro de 2023, por unanimidade 
dos Deputados presentes. 
 
 
 
 
 

 
Divisão de Apoio ao Plenário, 30 de janeiro de 2023. 


