COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Ordinária
REUNIÃO DO DIA 30 DE ABRIL DE 2019
14:30 Horas
ORDEM DO DIA

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
2. Aprovação da ata n.º 164 da reunião de 16 de abril
3. Comunicações do Presidente
4. Audição do Ministro das Finanças, por requerimento do PS, sobre o impacto
orçamental dos modelos de recuperação do tempo de serviço na carreira dos
docentes - 14h30 - Confirmada
5. Audição de peticionários da Petição n.º 598/XIII/4.ª, de FENPROF - Federação
Nacional dos Professores e APROTED - Associação de Professores de Teatro
Educação, Solicitam a adoção de medidas com vista à vinculação e integração na
carreira de docente da área de Teatro e a criação do respetivo grupo de recrutamento
- 16h00 - Confirmada
Deputada relatora: Ana Sofia Bettencourt (PSD)
6.

Audição de peticionários da Petição n.º 603/XIII/4.ª, de Ricardo André de Castro
Pereira e outros, Solicitam a adoção de medidas com vista à correção das
Declarações Mensais de Remunerações de todos os docentes contratados com
horários incompletos - 17h00 - Confirmada
Deputada relatora: Sónia Fertuzinhos (PS)

7. Votação na especialidade das propostas de alteração apresentadas no âmbito da
Apreciação Parlamentar n.º 67/XIII/3.ª e da Apreciação Parlamentar n.º 68/XIII/4.ª
Votação indiciária já realizada no Grupo de Trabalho da Educação Especial

8. Discussão e votação na especialidade de Projetos de Lei

Projeto de Lei 1117| XIII| 4, PCP, Determina como única consequência pelo
incumprimento do pagamento das propinas o não reconhecimento do ato académico
Projeto de Lei 1121| XIII| 4, PAN, Altera a Lei n.º 37/2003, de 22 de Agosto,
estabelecendo mecanismos de regularização de dívida por não pagamento de
propinas em instituições de ensino superior públicas

9. Discussão de Projetos de Resolução
Projeto de Resolução n.º 796/XIII/2.ª, PSD, Recomenda ao Governo que adote
medidas que permitam a realização de obras na Escola André de Gouveia em Évora
Projeto de Resolução n.º 2096/XIII/4.ª, CDS-PP, Recomenda ao Governo que
proceda à realização urgente de obras na Escola Secundária André de Gouveia, em
Évora, e remova todo o fibrocimento existente na sua construção
10. Outros asssuntos

