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Diárioda Repú blica,1.ªsérie  N.º 143 26 de j
u lho de 2013
sobre as rem u n eraç õ es para a ADS E,S egu ran ç a S ociale
CGA,qu e n ãoera conhecidoem sede de elaboraç ãodo
orçam en toin icial.
2 R eafetaç ãodoplafon d para rem u n eraç õ esdopessoaldos gru pos parlam en tares,previston oartigo46.
ºda
Lein .
º 28/2003,de 30de j
u lho Leide Organ izaç ãoe
Fu n cionam en todosS erviçosdaAssem bleia da R epú blica
(LOFAR ),porforça doAcó rdãon .
º187/2013doTribu n al
Constitu cional,qu edeclarou in constitu cionaloartigo19.
º
(su spen sãodopagam en tode su bsídiode férias).
3 In scrição,em dotaç ãoprovisional,dodiferen cialen tre osaldode gerên cia de 2012a in tegrar(11412641,
23)
e om on tan te n ecessárioaoreforçodas ru bricas onde são
in scritos os su bsídios de férias (e equ ivalen tes)e as con tribu içõ es da en tidade em pregado
ra (2995850),distribu ídoem 3416 791,
23 para despesa corren te e em
5000000para despesa de capital.
4 R eforçodas tran sferên cias corren tes destin adas a
qu atroen tidades au tó n om as,n ecessárioaopagam en todo
su bsídiodeférias,ecorrelativosen cargosda en tidadeem pregadora,porforça da aplicaç ãodoAcó rdãon .
º187/2013
doTribu n alCon stitu cion al,qu e declarou in con stitu cion aloartigo19.
º(su spen sãodopagam en tode su bsídiode
férias)da leidoOE2013(Lein .
º166-B /2012,de 31de
dezem bro).
5  In scriçãodom ontan te n ecessárioaopagam en toa
trêsforçaspolíticasda 2.
ªtran cheda su bven ç ãoestatalpara
a cam pan ha daseleiçõ espara a Assem bleia Legislativa da
R egiãoAu tó n om a dosAç ores de 2012.
6  In scriçãodoexceden te da su bven ç ãopara a cam pan ha das eleiçõ es para a Assem bleia Legislativa da R egião
Au tó n om a dosAç oresde2012,a serdevolvidoaoTesouro
em virtu de da n ãoexecu ç ão.
R esolu ç ãoda Assem bleia da R epú blica n .º113/2013
Eleição de um membro para a Comissão Nacional de Eleições

A Assem bleia da R epú blica resolve,n os term os do
n.
º5doartigo166.
ºda Constitu içãoe da alín ea b)doartigo2.
ºda Lein .
º71/78,de 27de dezem bro,n a redaç ão
qu e lhe foidada pela Lein .
º4/2000,de 12de abril,design arpara fazerparte da Com issãoNacion alde Eleiçõ es
osegu in te cidadão:
JoãoTiagoGaloPedrosa dos S an tos M achado.
Aprovada em 24de j
u lhode 2013.
A Presiden te da Assem bleia da R epú blica,Maria da
Assu n ç ãoA.Esteves.
R esolu ç ãoda Assem bleia da R epú blica n .º114/2013
Eleição dos representantes dos Grupos Parlamentares
no Conselho Nacional de Educação

AAssem bleia da R epú blica resolve,n osterm osdon .
º5
doartigo166.
ºda Con stitu içãoe da alín ea b)don .
º1do
artigo3.
ºdoDecreto-Lein .
º125/82,de 22de abril,ratificadocom alteraç õ es pela Lein .
º31/87
,de 9de j
u lho,
repu blicadoin tegralm en tepeloDecreto-Lein .
º241/96,de
17dedezem bro,ealteradopeloDecreto-Lein .
º214/2005,
de 9de dezem bro,e pela Lein .
º13/2009,de 1de abril,

design aros segu in tes represen tan tes dos Gru pos Parlam en tares n oCon selhoNacionalde Edu caç ão:
Efetivos:
Nilza M arília M ouzin hode S en a (PPD/PS D);
José Carlos B ravoNico(PS );
M an u elAlexan dre M ateu s Hom em Cristo(CDS -PP);
Fran ciscoJosé S an tan a Nu n es dos S an tos (PCP);
Alda M aria Gonç alves Pereira M acedo(B E);
An terode Oliveira R esen de (PEV ).
S u plen tes:
M aria JoséQ u in tela Ferreira CasteloB ran co(PPD/PS D);
AcácioS an tos da Fonseca Pin to(PS );
M aria Teresa M on teiroPires de Carvalhode Noronha
e Castro(CDS -PP);
M aria Jú lia dos S an tos Freire (PCP);
TiagoM aria S ou sa Alvim IvoCru z (B E);
M aria Du lce Dias IldefonsoArroj
ado(PEV ).
Aprovada em 24de j
u lhode 2013.
A Presiden te da Assem bleia da R epú blica,Maria da
Assu n ç ãoA.Esteves.
R esolu ç ãoda Assem bleia da R epú blica n .º115/2013
Eleição do presidente do Conselho Nacional de Educação

AAssem bleia da R epú blica resolve,n osterm osdon .
º5
doartigo166.
ºda Con stitu içãoe da alín ea a)don .
º1do
artigo3.
ºdoDecreto-Lein .
º125/82,de 22de abril,ratificadocom alteraç õ es pela Lein .
º31/87
,de 9de j
u lho,
repu blicadoin tegralm en tepeloDecreto-Lein .
º241/96,de
17dedezem bro,ealteradopeloDecreto-Lein .
º214/2005,
de 9de dezem bro,e pela Lein .
º13/2009,de 1de abril,
elegerpara presiden tedoConselhoNacionaldeEdu caç ão
oProf.Dou torJosé David Gom es Ju stin o.
Aprovada em 24de j
u lhode 2013.
A Presiden te da Assem bleia da R epú blica,Maria da
Assu n ç ãoA.Esteves.
R esolu ç ãoda Assem bleia da R epú blica n .º116/2013
Designação do Provedor de Justiça

A Assem bleia da Repú blica,em reu n iãoplen ária de
24dej
u lhode2013,elegeu eresolvedesign ar,n osterm os
don .
º3doartigo23.
º,da alín ea h)doartigo163.
ºedon .
º5
doartigo166.
ºda Constitu ição,oProf.Dou torJosé Fran ciscode Faria Costa para ocargode Provedorde Ju stiça.
Aprovada em 24de j
u lhode 2013.
A Presiden te da Assem bleia da R epú blica,Maria da
Assu n ç ãoA.Esteves.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
R esolu ç ãodoCon selhode Min istros n .º47/2013
O Program a Nacion alde B arragen s de ElevadoPoten cialHidroelétrico(PNB EPH),aprovadoem 7de de-

