COMISSÃO DE TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

Ordinária

REUNIÃO DO DIA 20 de outubro de 2021

10:00 Horas

ORDEM DO DIA

(presencial e videoconferência)
I Parte – 10h

Audição da Comissão de Trabalhadores da Saint-Gobain Sekurit Portugal - Vidro
Automóvel, S. A., na sequência de requerimento do Grupo Parlamentar do PS – presencial
- confirmada;
●

●

●

●

António Domingos
Rui Pereira
Hugo Costa
Pedro Milheiro

II Parte – 11h

Audição da Federação Portuguesa de Sindicatos Da Construção, Cerâmica e Vidro
(FEVICCOM), na sequência de requerimento do Grupo Parlamentar do PCP sobre o
despedimento coletivo na Saint-Gobain Sekurit Portugal - Vidro Automóvel, S. A. –
presencial - confirmada;
●

●

Fátima Messias, Coordenadora e representante da Direção Nacional da
FEVICCOM
Pedro Milheiro - representante do STIV

III Parte – 12h

1. Apreciação e votação das atas das reuniões n.º 102 e 103, respetivamente de 13
e 14 de outubro de 2021;

2. Comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas - designação do
Deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão a apreciação pública
e eventuais consultas a realizar;

3. Apreciação e votação do parecer sobre a Proposta de Lei n.º 116/XIV/3.ª (GOV)
- «Aprova o Orçamento do Estado para 2022»;
Deputada autora do parecer: Sílvia Torres (PS);

4. Apreciação e votação do parecer conjunto sobre o Projeto de Lei n.º 185/XIV/1.ª
(PEV) - «Consagra a terça-feira de Carnaval como feriado nacional obrigatório
(16.ª Alteração ao Código de Trabalho aprovado pela Lei 7/2009, de 12 de
fevereiro)» e o Projeto de Lei n.º 969/XIV/3.ª (PAN) - «Consagra a Terça-Feira
de Carnaval como feriado nacional obrigatório, procedendo à décima sétima
alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de
fevereiro»;
Deputado autor do parecer: José Moura Soeiro (BE);

5. Discussão e votação na especialidade dos Projetos de Lei n.ºs 367/XIV/1.ª (BE)
- «Cria o subsídio extraordinário de desemprego e de cessação de atividade,
aplicável a trabalhadores por conta de outrem, trabalhadores independentes e
trabalhadores informais excluídos de outros apoios», 415/XIV/1.ª (CDS-PP) «Diminuição para metade do prazo de garantia para acesso ao subsídio de
desemprego, ao subsídio por cessação de atividade e ao subsídio por cessação
de atividade profissional (1.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 20-C/2020 de 7 de
maio)», 18/XIV/1.ª (PCP) - «Melhora as regras de atribuição e altera a duração e
montantes do subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego» e
495/XIV/1.ª (BE) - «Alarga e melhora as condições de acesso e os períodos de
concessão do subsídio de desemprego e do subsídio social de desemprego (17.ª
alteração do Regime Jurídico de Proteção no Desemprego)»;
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6. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1008/XIV/2.ª (PAN) - «Uma portaria de
qualidade para o acolhimento Residencial de crianças e jovens»;

7. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1471/XIV/3.ª (BE) - «Recomenda ao
Governo a implementação de medidas urgentes que permitam suplantar as
dificuldades no âmbito do Programa Operacional para a Inclusão Social e
Emprego (POISE) no que se refere à formação dirigida a pessoas com
deficiência e incapacidade»;

8. Outros assuntos:

- Audição Pública - Estudo do Regime de Reforma Antecipada para Pessoas com
Deficiência - terça-feira, 19 de outubro de 2021 - 10h30-17h - Auditório António de Almeida
Santos (presencial e videoconferência);
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