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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Resolução da Assembleia da República n.º 69/2010

Lei n.º 13/2010

Recomenda ao Governo a imediata suspensão de todas as acções relativas à transferência de museus e à criação de novos
museus no eixo Ajuda/Belém, designadamente da construção
do novo Museu dos Coches, até à elaboração de um plano
estratégico para a reconfiguração do seu conjunto.

de 19 de Julho

Quinta alteração à Lei n.º 77/88, de 1 de Julho,
Lei de Organização e Funcionamento
dos Serviços da Assembleia da República (LOFAR)

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.º
Aditamento à Lei de Organização e Funcionamento
dos Serviços da Assembleia da República

É aditado à Lei de Organização e Funcionamento dos
Serviços da Assembleia da República (Lei n.º 77/88, de
1 de Julho, com as alterações introduzidas pelas Leis
n.os 53/93, de 30 de Julho, 72/93, de 30 de Novembro,
59/93, de 17 de Agosto, e 28/2003, de 30 de Julho) o
artigo 27.º-A, com o seguinte teor:
«Artigo 27.º-A
Unidade Técnica de Apoio Orçamental

1 — A Unidade Técnica de Apoio Orçamental
(UTAO) é uma unidade especializada que funciona
sob orientação da comissão parlamentar permanente
com competência em matéria orçamental e financeira,
prestando-lhe apoio pela elaboração de estudos e documentos de trabalho técnico sobre a gestão orçamental
e financeira pública.
2 — A UTAO deve, no exercício das suas competências, actuar com estrita isenção e objectividade,
em obediência a critérios técnicos devidamente explicitados.
3 — No exercício das suas competências, a UTAO
pode, com a anuência da comissão parlamentar permanente junto da qual funciona, solicitar aos competentes
serviços e organismos do Ministério das Finanças e da
Administração Pública (MFAP) todos os elementos
informativos de que careça, incluindo os relativos ao
sector empresarial do Estado, recaindo sobre aqueles o
dever de os fornecerem atempadamente.»
Artigo 2.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.
Aprovada em 9 de Junho de 2010.
O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.
Promulgada em 8 de Julho de 2010.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendada em 9 de Julho de 2010.
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto
de Sousa.

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo
que:
a) Suspenda imediatamente todas as acções relativas à
transferência de museus e à criação de novos museus no
eixo Ajuda/Belém, incluindo o processo de construção
do novo Museu dos Coches nas instalações das antigas
Oficinas Gerais do Exército, até à elaboração de um plano
estratégico que inclua avaliação de infra-estruturas, projectos museológicos, estudo de públicos e acessibilidades,
previsão de custos, fontes de financiamento e calendarização;
b) Promova um amplo debate público sobre as alterações
aos museus do eixo Ajuda/Belém, incluindo o projecto
de construção do novo Museu dos Coches e suas consequências para outros museus e serviços do Ministério da
Cultura, envolvendo nomeadamente as associações dos
sectores da Museologia e da Conservação e Restauro, a
Câmara Municipal de Lisboa, a Associação de Turismo de
Lisboa e especialistas nacionais e internacionais das áreas
do património, da museologia e da arquitectura;
c) Proceda à divulgação pública de todos os estudos
e avaliações técnicas existentes relativamente às opções
entretanto assumidas pelo Ministério da Cultura e promova
a sondagem às fundações do Edifício da Fábrica Nacional
de Cordoaria, a ser executada pelo Laboratório Nacional
de Engenharia Civil, para averiguar as condições de estabilidade e de segurança daquele património, tendo em
conta as características do edifício e do local onde está
implantado;
d) Avalie os vários projectos museológicos e sua relação
com os edifícios existentes, bem como com novos edifícios a construir, face às necessidades dos museus que já
existem e à eventual criação de novos museus ou unidades
museológicas;
e) Elabore um plano estratégico para a reconfiguração
do conjunto de museus no eixo Ajuda/Belém, que inclua
avaliação de infra-estruturas, projectos museológicos, estudo de públicos e de acessibilidades, bem como de sustentabilidade das instituições, previsão dos custos, fontes de
financiamento e calendarização de todas as acções relativas
à transferência de museus e à criação de novos museus no
eixo Ajuda/Belém.
Aprovada em 28 de Maio de 2010.
O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.
Resolução da Assembleia da República n.º 70/2010
Recomenda ao Governo o estudo da inclusão da vacina
contra a gripe sazonal no Programa Nacional de Vacinação

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo:
O estudo da inclusão no Programa Nacional de Vacinação da vacina contra a gripe sazonal e a sua administração
anual, através dos serviços de vacinação dos centros de

