XIV LEGISLATURA
SEPARATA — N.º 1 (2019.11.19)
SUMÁRIO
os

Projetos de Lei (n. 3, 10, 17, 43, 44, 47, 48, 49 e 50/XIV/1.ª):
N.º 5/XIV/1.ª (PCP) — Reduz para 35 horas o limite máximo do horário semanal de trabalho
para todos os trabalhadores (décima sexta alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que
aprova o Código do Trabalho).
N.º 10/XIV/1.ª (PCP) — Repõe o princípio do tratamento mais favorável, elimina a caducidade
da contratação coletiva e regula a sucessão de convenções coletivas de trabalho (décima sexta
alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro).
N.º 11/XIV/1.ª (PCP) — Combate a precariedade laboral e reforça os direitos dos
trabalhadores (décima sexta alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código
do Trabalho).
N.º 17/XIV/1.ª (PCP) — Reforça os direitos dos trabalhadores no regime de trabalho noturno e
por turnos.
N.º 43/XIV/1.ª (PCP) — Consagra o direito a 25 dias de férias anuais (décima sexta alteração
à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho).
N.º 44/XIV/1.ª (PCP) — Repõe os valores de pagamento do trabalho suplementar, para todos
os trabalhadores (décima sexta alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o
Código do Trabalho e da décima primeira alteração à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova
a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas).
N.º 47/XIV/1.ª (BE) — Reconhece o direito a 25 dias de férias no setor privado (décima sexta
alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro).
N.º 48/XIV/1.ª (BE) — Revoga as alterações ao Código do Trabalho introduzidas no período
da troika relativas ao despedimento por extinção do posto de trabalho e elimina a figura do
despedimento por inadaptação, procedendo à décima sexta alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de
fevereiro.
N.º 49/XIV/1.ª (BE) — Repõe o valor do trabalho suplementar e o descanso compensatório,
aprofundando a recuperação de rendimentos e contribuindo para a criação de emprego,
procedendo à décima sexta alteração ao Código do Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12
de fevereiro.
N.º 50/XIV/1.ª (BE) — Revoga as alterações ao Código do Trabalho introduzidas no período
da troika que vieram facilitar os despedimentos e reduz as compensações devidas aos
trabalhadores, procedendo à décima sexta alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.

SEPARATA — N.º 2 (2019.11.20)
SUMÁRIO
os

Projetos de Lei (n. 8 e 15/XIV/1.ª):
N.º 8/XIV/1.ª (PCP) — Aprova o estatuto da condição policial.
N.º 15/XIV/1.ª (PCP) — Condições de Saúde e Segurança no Trabalho nas Forças e Serviços
de Segurança.
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SEPARATA — N.º 3 (2019.11.23)
SUMÁRIO
os

Projetos de Lei (n. 26, 55, 60, 62, 64, 65, 68, 74 a 76 e 79/XIV/1.ª):
N.º 26/XIV/1.ª (PEV) — Garante o direito à redução de horário de trabalho, para efeitos de
amamentação, aleitação ou acompanhamento à criança até aos 3 anos de idade, promovendo
uma alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.
N.º 55/XIV/1.ª (CDS-PP) — Cria a dispensa para assistência a filho até aos 2 anos, em
substituição da dispensa para amamentação ou aleitação, procedendo à décima quinta alteração
à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho.
N.º 60/XIV/1.ª (BE) — Cria a dispensa para acompanhamento a filhos até aos 3 anos,
procedendo à décima sexta alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.
N.º 62/XIV/1.ª (PCP) — Garante o direito das crianças até 3 anos a serem acompanhadas
pelos progenitores.
N.º 64/XIV/1.ª (PCP) — Garante o cumprimento efetivo dos horários de trabalho e a
conciliação do trabalho com a vida familiar e revoga os mecanismos de adaptabilidade e de
banco de horas, nas modalidades grupal e por regulamentação coletiva (décima sexta alteração
à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho).
N.º 65/XIV/1.ª (PCP) — Garante o cumprimento efetivo dos horários de trabalho e a
conciliação do trabalho com a vida familiar e revoga os mecanismos de adaptabilidade individual
(décima sexta alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho).
N.º 68/XIV/1.ª (PCP) — Repõe montantes e regras de cálculo nas compensações por
cessação do contrato de trabalho e despedimento.
N.º 74/XIV/1.ª (BE) — Promove a contratação coletiva, procedendo à décima sexta alteração
ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.
N.º 75/XIV/1.ª (BE) — Alterações ao regime jurídico-laboral e alargamento da proteção social
dos trabalhadores por turnos e noturnos (décima sexta alteração ao Código do Trabalho).
N.º 76/XIV/1.ª (BE) — Consagra as 35 horas como período normal de trabalho no setor
privado (décima sexta alteração ao Código do Trabalho).
N.º 79/XIV/1.ª (PEV) — Consagra o direito a 25 dias de férias anuais (décima sexta alteração
ao Código do Trabalho).

SEPARATA — N.º 4 (2019.11.23)
SUMÁRIO
Projeto de Lei n.º 45/XIV/1.ª (PCP):
Altera o Estatuto da GNR relativamente ao horário de referência semanal (primeira alteração
ao Decreto-Lei n.º 30/2017, de 22 de março).

SEPARATA — N.º 5 (2019.11.29)
SUMÁRIO
Projetos de Lei (n.

os

89, 91, 95, 102 e 111/XIV/1.ª):

N.º 89/XIV/1.ª (BE) — Combate o falso trabalho temporário e restringe o recurso ao
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outsourcing e ao trabalho temporário.
N.º 91/XIV/1.ª (BE) — Alarga a proteção na parentalidade aos progenitores com filhos com
deficiência, doença rara ou doença oncológica e determina o pagamento a 100% do subsídio
para assistência a filho com deficiência, doença crónica ou doença oncológica.
N.º 95/XIV/1.ª (PCP) — Reforço de direitos e condições de acompanhamento a filho com
doença crónica, oncológica ou resultante de acidente.
N.º 102/XIV/1.ª (PAN) — Reforça a proteção social e laboral dos pais num quadro de
assistência do filho com doença oncológica.
N.º 111/XIV/1.ª (CDS-PP) — Acresce em 60 dias o período de licença parental inicial, em
caso de nascimento de criança com deficiência ou doença rara e aumenta o montante do
subsídio para assistência a filho com deficiência, doença crónica ou doença oncológica,
procedendo à décima quinta alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro (Código do Trabalho),
à sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 de abril (Regime Jurídico de Proteção Social
na Parentalidade), e à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 89/2009, de 9 de abril (Regime
Jurídico de Proteção Social na Parentalidade dos Trabalhadores da Função Pública Integrados
no Regime de Proteção Social Convergente).

SEPARATA — N.º 6 (2019.11.07)
SUMÁRIO
Projeto de Lei n.º 132/XIV/1.ª (PCP):
Elimina as desigualdades na atribuição do suplemento de fixação ao pessoal do Corpo da
Guarda Prisional em funções nas regiões autónomas (terceira alteração ao Decreto-Lei n.º
3/2014, de 9 de janeiro.

SEPARATA — N.º 7 (2019.12.07)
SUMÁRIO
os

Projetos de Lei (n. 127 e 130/XIV/1.ª):
N.º 127/XIV/1.ª (IL) — Colocar no recibo de vencimento dos trabalhadores por conta de
outrem os custos suportados pela entidade patronal no âmbito das contribuições para a
segurança social (décima sexta alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprovou o
Código do Trabalho).
N.º 130/XIV/1.ª (PEV) — Consagra a reposição do princípio do tratamento mais favorável ao
trabalhador e a eliminação da caducidade da contratação coletiva (décima sexta alteração ao
Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro).

SEPARATA — N.º 8 (2019.12.20)
SUMÁRIO
Proposta de Lei n.º 5/XIV/1.ª (GOV):
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Aprova o Orçamento do Estado para 2020.

SEPARATA — N.º 9 (2019.12.23)
SUMÁRIO
Projeto de Lei n.º 141/XIV/1.ª (PEV):
Relações de trabalho dentro da Infraestruturas de Portugal, SA (alteração ao Decreto-Lei n.º
91/2015, de 29 de maio).

SEPARATA — N.º 10 (2020.02.19)
SUMÁRIO
Projeto de Lei n.º 185/XIV/1.ª (PEV):
Consagra a terça-feira de Carnaval como feriado nacional obrigatório (décima sexta alteração
ao Código do Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro).

SEPARATA — N.º 11 (2020.03.03)
SUMÁRIO
o

Projeto de Lei n. 133/XIV/1.ª (Cidadãos):
Procede à segunda alteração ao regime da carreira especial de técnico superior das áreas de
diagnóstico e terapêutica – Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 agosto –, à primeira alteração do
regime legal da carreira aplicável aos técnicos superiores das áreas de diagnóstico e terapêutica,
doravante designada TSDT, em regime de contrato de trabalho – Decreto-Lei n.º 110/2017, de
31 de agosto – e à primeira alteração ao regime remuneratório aplicável à carreira especial de
técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica, bem como as regras de transição dos
trabalhadores para esta carreira, que regulamenta o primeiro – Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de
fevereiro.

SEPARATA — N.º 12 (2020.03.07)
SUMÁRIO
Projeto de Lei n.º 218/XIV/1.ª (BE):
Consagra o direito ao pagamento de subsídio de alimentação a todos/as trabalhadores/as,
em valor mínimo equiparado à Administração Pública.

4

SEPARATA — N.º 13 (2020.03.13)
SUMÁRIO
os

Projetos de Lei (n. 94, 188, 197 e 200/XIV/1.ª):
N.º 94/XIV/1.ª (PEV) — Cria maior justiça no direito a prestação por incapacidade decorrente
de doença ou acidente de trabalho.
N.º 188/XIV/1.ª (PAN) — Altera o Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro, reforçando os
direitos dos trabalhadores em funções públicas em caso de acidente de trabalho ou doença
profissional.
N.º 197/XIV/1.ª (BE) — Repõe o direito dos funcionários públicos à reparação pecuniária dos
danos resultantes de acidentes de serviço e doenças profissionais.
N.º 200/XIV/1.ª (PCP) — Repõe a possibilidade de acumulação das prestações por
incapacidade permanente com a parcela da remuneração correspondente à percentagem de
redução permanente da capacidade geral de ganho do trabalhador.

SEPARATA — N.º 14 (2020.03.13)
SUMÁRIO
os

Projetos de Lei (n. 224, 236, 239, 245 e 255/XIV/1.ª):
N.º 224/XIV/1.ª (PEV) — Garante o subsídio de doença a 100% para os casos de isolamento
profilático por doença infetocontagiosa.
N.º 236/XIV/1.ª (CDS-PP) — Altera o direito ao subsídio de doença para os casos de
isolamento profilático por doença infetocontagiosa, procede à sexta alteração ao Decreto-Lei n.º
28/2004, de 4 de fevereiro.
N.º 239/XIV/1.ª (PAN) — Pagamento a 100% do subsídio de doença em caso de situações de
tuberculose ou de outros casos de isolamento profilático por doença infetocontagiosa.
N.º 245/XIV/1.ª (PAN) — Incorpora no Código do Trabalho as faltas motivadas por isolamento
profilático como justificadas e atribui aos beneficiários um montante diário de subsídio de doença
correspondente a 100% da remuneração.
N.º 255/XIV/1.ª (PCP) — Reforça o subsídio de doença em caso de surto epidémico e
assegura que não há perda de remuneração em situação de isolamento profilático por doença
infetocontagiosa (sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 28/2004, de 4 de fevereiro).

SEPARATA — N.º 15 (2020.03.18)
SUMÁRIO
os

Projetos de Lei (n. 228 e 229/XIV/1.ª):
N.º 228/XIV/1.ª (PCP) — Fixa os critérios de atribuição das compensações em acréscimo aos
suplementos remuneratórios que se fundamentem na prestação de trabalho em condições de
risco, penosidade e insalubridade (décima segunda alteração à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho –
Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas).
N.º 229/XIV/1.ª (PCP) — Fixa o regime de atribuição e os montantes dos acréscimos em
suplementos e outras compensações que se fundamentem na prestação de trabalho em
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condições de risco, penosidade e insalubridade (décima segunda alteração à Lei n.º 35/2014, de
20 de junho – Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas).

DIVISÃO DE REDAÇÃO.
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