COMISSÃO DE TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
Ordinária
REUNIÃO DO DIA 03 DE JULHO DE 2019
10:00 Horas
ORDEM DO DIA

10:00 Horas - (I Parte)
Audição da Senhora Provedora de Justiça, Professora Doutora Maria Lúcia Amaral,
na sequência de requerimento apresentado pelo GP do PSD, a propósito de queixas
sobre o funcionamento da Segurança Social.
11:00 Horas - (II Parte)

1. Apreciação e votação das atas n.ºs 199 e 200, de 13 e 14 de março;
2. Discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei n.º 1069/XIII/4.ª (BE) «Estabelece o regime jurídico aplicável à avaliação de impacto dos atos normativos
na produção, manutenção, agravamento ou na diminuição e erradicação da
pobreza», e das propostas de alteração apresentadas;
3. Nova apreciação na generalidade (com eventual apreciação e votação de propostas
para aprovação de texto de substituição da Comissão) da Proposta de Lei n.º
176/XIII/4.ª (GOV) - «Altera o Código de Processo do Trabalho, adequando-o ao
Código de Processo Civil», 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) da Proposta de Lei n.º
185/XIII/4.ª (GOV) - «Estabelece as formas de aplicação do regime da segurança e
saúde no trabalho previsto no Código do Trabalho e legislação complementar, aos
órgãos e serviços da Administração Pública», e das propostas de alteração
apresentadas;
5. Votação na especialidade dos Projetos de Resolução n.º 1949/XIII/4.ª (PCP) «Recomenda ao Governo a criação e regulamentação da profissão de operador de
centros de contacto, reforço dos direitos de pausa, descanso, higiene, saúde e
segurança no trabalho», 1985/XIII/4.ª (PEV) - «Criação e Regulamentação da
Profissão de Operador de Call Center», 2001/XIII/4.ª (PS) - «Recomenda ao Governo
a elaboração de um estudo sobre as condições de trabalho em centros de contacto

(call centers)»;
6. 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», 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» e do Projeto de Resolução n.º 2192/XIII/4.ª (PCP) «Harmonização e aplicação dos direitos no acesso à reforma para os profissionais da
pesca»;
7. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1989/XIII/4.ª (PS) - «Recomenda ao Governo
o alargamento do regime específico de acesso à reforma a todos os trabalhadores
dos matadouros da Região Autónoma da Madeira»;
8. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1693/XIII/3.ª (PSD) - Consagra o dia 20 de
novembro como "Dia Nacional das Famílias de Acolhimento";
9. Discussão do Projeto de Resolução n.º 2038/XIII/4.ª (PSD) - Recomenda ao Governo
que adote medidas de ação positiva em favor dos trabalhadores com incapacidades e
doenças oncológicas;
10. Fixação da redação final 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»;
11. Fixação da redação final do Projeto de Resolução n.º 2162/XIII/4.ª (BE) «Recomenda ao Governo o reforço dos meios do Centro Nacional de Pensões e a
atribuição de pensão provisória aos pensionistas que não se encontrem a trabalhar»;
12. Apreciação e votação do relatório final da Petição n.º 597/XIII/4.ª, da iniciativa de
Amélia Luciana Brugnini de Sousa Uva Passo e outros (13234 assinaturas) «Solicitam que a profissão de tripulante de cabine seja qualificada como de desgaste
rápido»;
Deputado relator: Bruno Dias (PCP);
13. Apreciação e votação do relatório final da Petição n.º 540/XIII/3.ª, da iniciativa de
Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública e outros (11813 assinaturas)
- «Solicitam alteração legislativa à lei que impede indemnizações por doenças e

acidentes profissionais»;
Deputada relatora: Maria da Luz Rosinha (PS);
14. 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;
Petição n.º 629/XIII/4.ª, da iniciativa de António José Castela Fernandes (1 assinatura)
- «Solicita a adoção de medidas com vista à abertura de concursos de acesso e do
mecanismo de mobilidade intercarreiras especiais, concretamente das carreiras
aduaneiras.» (redistribuída da 5.ª Comissão);
Deputado relator: Grupo Parlamentar do PSD (se necessário);
15. Outros assuntos.

