COMISSÃO DE TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
Ordinária
REUNIÃO DO DIA 08 DE MAIO DE 2019
10:00 Horas
ORDEM DO DIA

I Parte
Audição conjunta da Associação GPL - Empresa de Trabalho Portuário Douro
Leixões e da Etpram - Empresa de Trabalho Portuário - Etp, Lda., na sequência de
requerimento apresentado pelo GP do BE.
II Parte
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 n.º 1206/XIII/4.ª (PEV) - «Atribuição das compensações em acréscimo
aos suplementos remuneratórios por trabalho executado em condições de risco,
penosidade e insalubridade (Alteração à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho - Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas)» e Projeto de Lei n.º 1207/XIII/4.ª (PEV) «Aplicação do suplemento de risco, penosidade e insalubridade (Alteração à Lei n.º
35/2014, de 20 de junho - Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas)»;
Deputado autor do parecer: GP do PS
3. Apreciação e votação do parecer sobre o Projeto de Lei n.º 1092/XIII/4.ª (PAN) Altera a Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho, o
Decreto-Lei n.º 89/2009 e o Decreto-Lei n.º 91/2009, ambos de 9 de abril, alargando
a licença parental em caso de nascimento prematuro
Deputada autora do parecer: Isabel Pires (BE);
4. Apreciação e votação do Relatório "Portugal na União Europeia - 2018" (a remeter à
CAE até dia 15 de maio)
Deputada relatora: Carla Tavares (PS);
5. Discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei n.º 895/XIII/3.ª (BE) «Reconhece e regulamenta a profissão de criminólogo(a)»;

6. Discussão do Projeto de Resolução n.º 2062/XIII/4.ª (BE) - «Recomenda ao Governo
a promoção da atividade das amas, a regularização imediata das amas da Segurança
Social ao abrigo do PREVPAP, a revisão do seu regime e medidas de combate aos
falsos recibos verdes das amas enquadradas em IPSS»;
7. Outros assuntos.

