COMISSÃO DE TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
Ordinária
REUNIÃO DO DIA 23 DE ABRIL DE 2019
16:00 Horas
ORDEM DO DIA

1. Apreciação e votação de atas;
2. Distribuição de iniciativas legislativas - designação de Deputado autor de parecer e
deliberação da submissão a apreciação pública ou de eventuais consultas a realizar:
Projeto de Lei 1193/XIII/4.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 condições de risco, penosidade e insalubridade (11ª
alteração à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho - Lei Geral de Trabalho em Funções
Públicas
Deputado autor do parecer: GP PSD
Projeto de Lei 1194/XIII/4.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 (11ª alteração à Lei
n.º 35/2014, de 20 de Junho - Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas
Deputado autor do parecer: GP PS
Projeto de Lei n.º 1197/XIII/4.ª (BE) - Majoração do subsídio de doença atribuído a
doentes graves, crónicos ou oncológicos e reforço da proteção laboral dos
trabalhadores oncológicos, nomeadamente no acesso ao emprego e em matéria de
tempo de trabalho (quinta alteração do Decreto-Lei n.º 28/2004, de 04 de fevereiro e
décima quarta alteração ao Código do Trabalho
Deputado autor do parecer: GP PSD
3. Apreciação e votação da proposta de alteração apresentada pelo GP do PS ao n.º 3
do artigo 44.º-B do Texto Final dos Projetos de Lei n.ºs 873/XIII/3.ª (PS), 913/XIII/3.ª
(PSD), 1012/XIII/4.ª (PAN) e 1018/XIII/4.ª (CDS-PP) - Altera o Decreto-Lei n.º
11/2008, de 17 de janeiro, que aprova o Regime de Execução do Acolhimento
Familiar;
4. Discussão do Projeto de Resolução n.º 2003/XIII/4.ª (PSD) - Clarificação dos critérios

de progressão remuneratória dos docentes do ensino superior público;
5. Distribuição do Relatório "Portugal na União Europeia - 2018" (a CAE solicita que o
relatório seja remetido até dia 15 de maio)
Relator: GP PS;
6. Ratificação das votações realizadas em sede de Grupo de Trabalho - Parentalidade
relativamente às iniciativas legislativas sobre Parentalidade;
7. Deliberação sobre a baixa sem votação dos seguintes projetos de resolução:
Projeto de Resolução n.º 703/XIII/2.ª (CDS-PP) - Flexibilização dos horários das
creches através de acordos de cooperação com a Segurança Social, incentivos à sua
constituição por parte das empresas e promoção de acordos entre estabelecimentos
de infância e entidades empregadoras
Projeto de Resolução n.º 704/XIII/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo o aumento
de três para cinco ciclos de tratamentos de Procriação Medicamente Assistida,
comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde.
Projeto de Resolução n.º 715/XIII/2.ª (PS) - Recomenda ao Governo a adoção de
medidas de promoção da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal;
8. Deliberação a respeito da Comissão com competência para apreciar a Petição n.º
595/XIII/4.ª - da iniciativa de Joana Margarida da Fonseca Fernandes Madureira ¿
Solicitam a apreciação parlamentar do Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro,
aplicável aos trabalhadores da carreira especial de técnico superior das áreas de
diagnóstico e terapêutica, que foi remetida à 10.ª Comissão de Trabalho e Segurança
Social, e as propostas de alteração que baixaram à 9.ª Comissão de Saúde na
sequência das Apreciações Parlamentares n.ºs 115/XIII/4.ª (BE); 123/XIII/4.ª (PCP) e
125/XIII/4.ª (PSD) - Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro, que Estabelece o
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;
9. Outros assuntos.

