COMISSÃO DE TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
Ordinária
REUNIÃO DO DIA 12 DE JUNHO DE 2019
10:00 Horas
ORDEM DO DIA

10:00 Horas - I Parte
Audição dos representantes dos trabalhadores da Soares da Costa, S. A., na
sequência de requerimento apresentado pelo GP do BE.
11:00 Horas - 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;
3. Discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei n.º 830/XIII/3.ª (PSD, PS, BE,
CDS-PP, PCP, PEV, PAN) - «Regime jurídico do mecanismo nacional de
monitorização da implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência», e das propostas de alteração apresentadas;
4. Nova apreciação na generalidade (com eventual apreciação e votação de propostas
para aprovação de texto de substituição da Comissão) das seguintes iniciativas
legislativas:
Projeto de Lei n.º 509/XIII/2.ª (PCP) - «Adita a Associação Nacional dos Deficientes
Sinistrados no Trabalho como entidade beneficiária de 1% do montante das coimas
aplicadas por violação das regras de segurança e saúde no trabalho ou resultantes
do incumprimento de regras de reparação de acidentes de trabalho, procedendo à
12.ª alteração do Código do Trabalho e à 1.ª alteração da Lei n.º 98/2009, 4 de
setembro»;
Projeto de Lei n.º 510/XIII/2.ª (PCP) - «Recálculo das prestações suplementares para
assistência a terceira pessoa atribuídas aos sinistrados do trabalho ao abrigo da Lei
n.º 2127/65, de 3 agosto»;
Projeto de Lei n.º 514/XIII/2.ª (PCP) - «Revê o regime de reparação de acidentes de
trabalho e de doenças profissionais, procedendo à primeira alteração à Lei n.º

98/2009, de 4 de Setembro»;
Projeto de Lei n.º 716/XIII/3.ª (PCP) - «Promove a participação dos trabalhadores em
matéria de segurança e saúde no trabalho (1.ª alteração à Lei n.º 102/2009, de 10 de
Setembro que estabelece o Regime Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde no
Trabalho)»:
Projeto de Lei n.º 842/XIII/3.ª (BE) - «Determina a isenção de custas dos
trabalhadores nas ações para reconhecimento de direito ou interesse legalmente
protegido em matéria de acidentes de trabalho e de doenças profissionais (12.ª
alteração ao Regulamento das Custas Processuais e 5.ª alteração ao Decreto-Lei n.º
503/99, de 20 de novembro)»;
Projeto de Lei n.º 542/XIII/2.ª (PEV) - «Cria maior justiça no direito a prestação por
incapacidade decorrente de doença ou acidente de trabalho»;
Projeto de Lei n.º 613/XIII/3.ª (BE) - «Repõe o direito dos funcionários públicos à
reparação pecuniária dos danos resultantes de acidentes de serviço e doenças
profissionais»;
Projeto de Lei n.º 779/XIII/3.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».
5. Fixação da redação final das iniciativas legislativas que alteram o Regime de
Execução do Acolhimento Familiar [Projetos de Lei n.º 873/XIII/3.ª (PS), 913/XIII/3.ª
(PSD), 1012/XIII/4.ª (PAN) e 1018/XIII/4.ª (CDS-PP)];
6. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo GP do BE para audição,
com caráter de urgência, da Senhora Secretária de Estado da Segurança Social
sobre a situação do concurso aberto para as amas da Segurança Social através do
Boletim de Emprego Público;
7. Discussão conjunta do Projeto de Resolução n.º 2138/XIII/4.ª (BE) - «Recomenda ao
Governo a retificação da contagem de tempos de trabalho dos trabalhadores da
pesca local e costeira para efeitos de pensões e reformas e devida reposição dos
seus direitos», do Projeto de Resolução n.º 2178/XIII/4.ª (CDS-PP) - «Recomenda ao
Governo que, para efeitos de contabilização na Segurança Social, equipare cada dia
de descarga em lota das embarcações de pesca local e costeira a 3 dias de trabalho»
e do Projeto de Resolução n.º 2179/XIII/4.ª (CDS-PP) - «Recomenda ao Governo
que reveja o processo de devolução dos retroativos da pensão auferidos pelos
mestres/armadores da Associação dos Mestres Proprietários da Pesca Artesanal da
Zona Norte»;
8. Admissão das seguintes petições, e designação, se necessário, dos respetivos
relatores:

Petição n.º 594/XIII/4.ª, da iniciativa de Ricardo Manuel Vieira Pereira e outros (198
assinaturas) - «Solicitam a adoção de medida de legislativa com vista à criação da
carreira especial de técnico superior jurista»;
Deputado relator: Grupo Parlamentar do PS;
Petição n.º 609/XIII/4.ª, da iniciativa de Ana Raquel Oliveira Lima e outros (4110
assinaturas) - «Solicitam a regulamentação da Profissão de Intérprete de Língua
Gestual Portuguesa»;
Deputado relator: Grupo Parlamentar do PSD;
Petição n.º 613/XIII/4.ª, da iniciativa do STAL-Sindicato Nacional dos Trabalhadores
da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionários e Afins e
outros (15900 assinaturas) - «Solicitam a adoção de medidas com vista à aplicação
do suplemento de insalubridade, penosidade e risco»;
Deputado relator: Grupo Parlamentar do PS;
Petição n.º 619/XIII/4.ª, da iniciativa do SINDEL - Sindicato Nacional da Industria e da
Energia e outros (4075 assinaturas) - «Solicitam o reconhecimento da profissão dos
trabalhadores da manutenção e montagem de aerogeradores como de desgaste
rápido»;
Deputado relator: Grupo Parlamentar do PSD;
Petição n.º 625/XIII/4.ª, da iniciativa de Paulo Jorge Guedes Gouveia Reis e outros
(6311 assinaturas) - «Solicitam a atualização da estrutura remuneratória da carreira
de Assistente Técnico.»;
Deputado relator: Grupo Parlamentar do PS;
9. Outros assuntos.

