ATA NÚMERO 99/XIH (3M SI
10 de jineiro de 2018 12h00
—

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia

2. Aprovação das atas
•

Aprovação da Atas de 20 e 21 de dezembro e de 3 de janeiro

3 Comunicações do Presidente
3.1. Baixa de iniciativas para nova apreciação em sede de generalidade
3.2. Parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2016
3.3.Pedido de audiência de José Manuel Penedo Martins de Carvalho, professor,
que foi
demitido e pretende expor a sua situação
3.4.Designação de 2 representantes para o júri do prémio Barbosa de Meio de Estudos
Parlamentares
3.5.Concretização do Plano de Atividades da Comissão

4. Apreciação e votação de relatório final de petição

•

Petição 395/Xlll/3.
Solicitam o reposicionamento dos professores na carreira, de
acordo com o Estatuto da Carreira Docente.
—

N.2 de subscritores: 8711

Deputada Relatora: Maria Augusta Santos (PS)
5

Apreciação e votação da admissibilidade de petições

5 1 Petição 43OIXlIl/3
Solicitam uma resposta urgente e efetiva na colocação de assistentes
operacionais nas escolas públicas portuguesas.
N.9 de subscritores: 12.548
Deputado Relator: CDS-PP
-

5.2. Petição 433/XlllI3.a Solicitam a adoção de medidas com vista à defesa de refeições
escolares de qualidade em Portugal.
N. de subscritores: 14.022
Deputado Relator: PS
-

1

6. Fixação de redação final de textos aprovados

Proposta de texto de fusão para os seguintes projetos de resolução:
•

Recomenda ao Governo que elabore
2 1156/X1ll/3. (PAN)
Projeto de Resolução n.
orientações, com carácter vinculativo, sobre a organização e o funcionamento dos
bufetes escolares, assegurando uma maior qualidade das refeições fornecidas;

•

mjto deRsii,o n. 1162/XIll/3. (PCP)
uma boa gestão das cantinas escolares.

—

—

Recomenda ao Governo que assegure

7. Outros Assuntos

8. Data da próxima reunião
•

16 de janeiro, 15h Audição da Presidente do Conselho Nacional de Educação sobre o
relatório do Estado da Educação 2016
—

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia

A proposta de ordem do dia foi aprovada por unanimidade dos Deputados presentes dosGrupos
Parlamentares do PSD, P5, BE e CDS-PP, encontrando-se ausente a Deputada do PCP.
2. Aprovação das atas
s 96, 97 e 98, de 20 e 21 de dezembro e de 3 de janeiro foram aprovadas por
9
As atas n.
unanimidade dos Deputados presentes dos Grupos Parlamentares do PSD, P5, BE, CDS-PP e PCP.
3. Comunicações do Presidente
3.1. Baixa de iniciativas para nova apreciação em sede de generalidade
3.1.1. Projeto de Lei 607/XllI, do PCP
2 607/Xlll, do PCP, pelo prazo de 45 dias,
Na sequência da baixa à Comissão do Projeto de Lei n.
para nova apreciação na generalidade, o Presidente da Comissão solicitou informação sobre a
tramitação que se pretendia adotar, tendo o PCP solicitado o adiamento da apreciação desta
matéria.

Projeto
de Lei

607 XIII 3

Procede à sétima alteracão ao Nova
Decrzeto-Lel .a 132/2012 ele apreciação
27 de lunho, aue estabelece

2017-12-15

PCP

2

-

regirnde

recruta mejit e comissão
fltQkflLdde do oessoal doente generalidade
dos
ensinos
básico
e
secundário

V

•‘1

3.1.2. Projetos de Lei do PSD
Na sequência da baixa à Comissão dos Projetos de Lei n.
s 619 a 621/XlIl, do PSD, pelo prazo de
2
60 dias, para nova apreciação na generalidade, o Presidente da Comissão
solicitou informação
sobre a tramitação que se pretendia adotar, tendo o PSD solicitado o adiame
nto da apreciação
desta matéria.

Projeto
de Lei

620 XIII 3 Altera o Decreto-Lei n.Q
448/79. de 13 de novembro.
aprova o Estatuto da
Carreira Docente
Universitária

Nova apreciação
comissão
generalidade

2017-10-13

Projeto
de Lei

619 XIII 3 Altera o Decreto-Lei n.
9
55/2013, de 17 de abril, que
aprova a orgânica da
Fundação para a Ciência e a
TecnoIogia, 1. P,

Nova apreciação
comissão
generalidade

2017-10-13 PSD

Projeto
de Lei

621 XIII 3 Altera o Decreto-Lei n.
185/81, de 1 de iulho, que
aprova o Estatuto da Carreira
do Pessoal Docente do
Ensino Superior Politécnico

Nova apreciação
comissão
generalidade

2017-10-13

P50

P50

3.1.3. Projetos de Resolução do PSD
Na sequência da baixa à Comissão dos Projetos de Lei n.
s 1069 a 1071/XlIl, do PSD, pelo prazo
2
de 60 dias, para nova apreciação na generalidade, solicitou informação sobre
a tramitação que
se pretendia adotar, tendo o PSD solicitado o adiamento da apreciação desta
matéria.

Projeto de
Resolução

1071 XIII

3

Projeto de
Resolução

1069 XIII

3 Recomenda ao Governo a
promoção do emprego de
doutorados na sociedade

Recomenda ao Governo a
promoção da transferência
de tecnologia entre
Universidades e Institutos
Politécnicos e a sociedade

NOva Baixa
Comissão
para
Discussão

2017-10-13

PSD

Nova Baixa
Comissão
para
Discussão

2017-10-13

PSD

3
c-.

1

—
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Projeto de
Resolução

1070 XIII 3

Recomenda a promoção de
uma política de propriedade
intelectual ge fomente o

inest1ntentoej1novak

Nova Baixa
Comissão
para
Discussão

2017-10-13

PSD

3.6. Parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2016
O Presidente informou que tinha sido solicitado à Comissão um parecer sobre a Conta Geral do
Estado de 2016, que era distribuído ao CDS-PP, tendo sido indicada como relatora a Deputada
lida Araújo Novo (CDS-PP).
Foi ainda informado que a apreciação do relatório seria agendada para a reunião de 31 de
janeiro.
3.7. Pedido de audiência de José Manuel Penedo Martins de Carvalho, professôr, que foi
demitido e pretende expor a sua situação
O pedido de audiência foi distribuído ao PSD, tendo este indicado para presidir à reunião a
Deputada Maria Manuela Tender (PSD).
3.8. Designação de 2 representantes para o júri do prémio Barbosa de Meio de Estudos
Parlamentar
O Presidente da Comissão transmitiu que tinha consensualizado com o Presidente da 1.
Comissão, a qual tambem vai indicar 2 Deputados, que fosse assegurada a maior
representatividade dos varios Grupos Parlamentares e que os Coordenadores das 2 Comissões
se articulassem para indicarem 2 Deputados de cada uma, de Grupos diferentes
3.9. Concretização do Plano de Atividades da Comissão
O Presidente lembrou que estavam previstas no Piano de Atividades da Comissão as atividades
abaixo referidas:
1.

Realização de 3 conferências:
1

—

Lei de Bases do Sistema Educativo: o que falta cumprir?

2—Tecnologia e Pedagogia: o que ensinar? como ensinar?
3

—

Ensino Superior e Ciência: responder aos novos desafios da inovação científica e da
inovação social

2. Ciclo de visitas a escolas/agrupamentos com o projeto de autonomia e flexibilização
curricular.
3. Seminário de balanço, na sequência das visitas a escolas/agrupamentos com o projeto
de autonomia e flexibilização curricular
Nessa sequência, solicitou que os Grupos Parlamentares apresentassem propostas para o
programa da conferência e do seminário, calendário de realização, entidades a convidar como
oradores e/ou para participarem, bem como indicação das escolas a visitar, calendário e duração
das visitas, para se desencadearem os procedimentos inerentes à sua concretização.
4

4. Apreciação e votação de relatório final de petição

Petição 395/Xlll/3. —Solicitam o reposicionamento dos professores na carreira, de acordo
com o Estatuto da Carreira Docente.
O relatório final da petição, de que era relatora a Deputada Maria Augusta Santos (PS), foi
aprovado por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, P5, BE, CDS-PP e PCP.

5. Apreciação e votação da admissibilidade de petições
5.1. Petição 43O/XLIl/3;- Solicitam uma resposta urgente e efetiva na colocação de assistentes
operacionais nas escolas públicas portuguesas.
-

A petição foi admitida por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP,
tendo sido indicada como relatora a Deputada Ilda Araújo Novo (CDS-PP).
5.2. Petição 433/XIlI/3. Solicitam a adoção de medidas com vista à defesa de refeições
escolares de qualidade em Portugal.
-

A petição foi admitida por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, P5, BE, CDS-PP e PCP,
tendo sido indicada como relatora a Deputada Lúcia Araújo Silva (P5).
6. Fixação de redação final de textos aprovados

Proposta de texto de fusão para os seguintes projetos de resolução:

4

•

Proleto de Resolução n. 1156/Xlll/3. (PAN)
Recomenda ao Governo que elabore
orientações, com carácter vinculativo, sobre a organização e o funcionamento dos
bufetes escolares, assegurando uma maior qualidade das refeições fornecidas;

•

Proíeto de Resolução n.
2 1162/Xlll/3. (PCP)
uma boa gestão das cantinas escolares

—

—

Recomenda ao Governo que assegure

A Deputada Susana Amador (PS) referiu que as orientações não tinham caráter vinculativo e
colocou a hipótese de essa palavra ser substituída por instruções ou diretrizes. Nessa sequência
e embora houvesse concordância com a fusão dos textos, foi consensualizado averiguar se o
autor do PrLet d
oIço i12/!.lJ/M f.AN) concordava com essa alteração e se a
mesma não modificava o pensamento legislativo.

7. Outros Assuntos
Não se registaram outros assuntos.
8. Data da próxima reunião

5

•

16 de janeiro, 15h Audição da Presidente do Conselho Nacional de Educação sobre o
relatório do Estado da Educação 2016
—

A reunião foi encerrada às 12:35 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de
lida e aprovada, será devidamente assinada.

Palácio de São Bento, 10 de janeiro de 2018

O PRESIDENTE DA COMISSÃO

(Alexandre Quintanilha)
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Folha de Presenças

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados:

Alexandre Quintanilha
Álvaro Batista
Amadeu Soares Albergaria
Ana Mesquita
Ana Rita Bessa
Diogo Lego
EmIlia Santos
lida Araújo Novo
Joana Mortágua
Laura Monteiro Magaihes
Lúcia Araújo Silva
Luís Monteiro
Margarida Mano
Maria Augusta Santos
Maria Germana Rocha
Maria Manuela Tender
Susana Amador
Duarte Marques
Palmira Maciel
.

Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
André Pinotes Batista
Ivan Gonçalves
Pedro Alves
Porfírio Silva

‘;

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:
Nilzade Sena
Sandra Pontedeira
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