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COMISSÃO DE TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
 

 
 

Ordinária
 

 
 

REUNIÃO DO DIA 24 de novembro de 2021
 

 
 

10:00 Horas
 

 
 

ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 
                                                (presencial e videoconferência)
 
 
 

Apreciação e votação das atas das reuniões n.ºs 111 e 112, de 16 e 17 de
novembro de 2021;

 
 
 

Comunicação de baixa à Comissão de iniciativas legislativas;
 
 
 

Discussão e votação do parecer conjunto sobre os Projetos de Lei n.ºs 
926/XIV/2.ª (PAN) - «Altera o regime de faltas por motivo de luto procedendo à
décima sétima alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de
12 de fevereiro», 927/XIV/2.ª (BE) - «Alarga o período de faltas justificadas por
motivo de falecimento de cônjuge, parente ou afim (17.ª alteração ao Código do
Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro)», 949/XIV/3.ª (Ninsc
JKM) - «Pelo alargamento do período de faltas justificadas por falecimento de
cônjuge, parente ou afim ou perda gestacional (17.ª alteração ao Código do
Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro)» e 993/XIV/3.ª (PS) -
«Aumenta o período de falta justificada por motivo de falecimento de
descendente de 1º grau na linha reta ou equiparado - 17.ª Alteração ao Código
do Trabalho, aprovado pela lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro»;

 
Relatora: Deputada Sandra Pereira (PSD);
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Discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei n.º 371/XIV/1.ª (PCP) -
«Propõe medidas para o alargamento da gratuitidade das creches e soluções
equiparadas»;

 
 
 

Discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei n.º 525/XIV/2.ª (PCP) -
«Combate a precariedade laboral e reforça os direitos dos trabalhadores (16.ª
alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do
Trabalho)»;

 
 
 

Discussão e votação na especialidade dos Projetos de Lei n.ºs 44/XIV/1.ª (PCP) -
«Repõe os valores de pagamento do trabalho suplementar, para todos os
trabalhadores (16.ª alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o
Código do Trabalho e da 11.ª alteração à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que
aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas)» e 955/XIV/3.ª (BE) -
«Repõe o valor do trabalho suplementar e o descanso compensatório,
aprofundando a recuperação de rendimentos e contribuindo para a criação de
emprego, procedendo no setor público e privado»;

 
 
 

Discussão e votação na especialidade dos Projetos de Lei n.ºs 165/XIV/1.ª (BE) -
«Redução da idade da reforma das pessoas com deficiência», 588/XIV/2.ª (PCP) 
- «Condições de acesso à reforma para as pessoas com deficiência», 
590/XIV/2.ª (PEV) - «Antecipação da idade da reforma dos trabalhadores com
deficiência» e 617/XIV/2.ª (PAN) - «Regime especial de acesso à reforma
antecipada para pessoas com deficiência»;

 
 
 

Discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei n.º 402/XIV/1.ª (BE) -
«Procede à alteração da Lei n.º 89/99, de 5 de julho, que define as condições de
acesso e exercício da atividade de intérprete de língua gestual»;

 
 
 

Discussão e votação na especialidade dos Projetos de Resolução n.ºs 
412/XIV/1.ª (PAN) - «Pela regulamentação da profissão de intérprete de Língua
Gestual Portuguesa» e 422/XIV/1.ª (PEV) - «Adoção de medidas com vista à
concretização dos direitos das pessoas surdas e valorização da profissão de
intérprete de língua gestual portuguesa»;
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Nova apreciação na generalidade do Projeto de Lei n.º 839/XIV/2.ª (BE) -
«Reforça os mecanismos de combate ao trabalho forçado e a outras formas de
exploração laboral, responsabilizando diretamente toda a cadeia de
subcontratação e as empresas utilizadoras, bem como gerentes,
administradores e diretores»;

 
 
 

Discussão dos seguintes Projetos de Resolução:
 
 
 

Projeto de Resolução n.º 672/XIV/2.ª (NiCR) - «Recomenda ao Governo que
diligencie pela criação de um grupo de trabalho com vista à implementação de um
projeto piloto de Rendimento Básico Incondicional»;
Projeto de Resolução n.º 1393/XIV/2.ª (NiCR) - «Recomenda ao Governo que
publique a lista actualizada das doenças profissionais que inclua as doenças
resultantes da prática de assédio laboral»;
Projeto de Resolução n.º 1478/XIV/3.ª (NiCR) - «Assegurar locais de trabalho
inclusivos e oportunidades de emprego para pessoas transexuais»;

 
 
 

Deliberação sobre a admissão da Petição n.º 322/XIV/3.ª - «Alteração da idade
limite da "licença para assistência a filho" para 12 anos», da iniciativa de Joana
Cadeirinhas Adão (66 assinaturas);

 
 
 

Apreciação e votação dos relatórios finais das seguintes Petições:
 
 
 

Petição n.º 227/XIV/2.ª - «Alteração do cálculo da remuneração de referência
atribuída no subsídio por gravidez de risco, excluindo da base de cálculo, meses
em que ocorreram penalizações salariais pelas imposições governamentais de
confinamento decorrentes COVID-19;

 
Relator: Grupo Parlamentar do PS;
 

Petição n.º 309/XIV/3.ª - «Por uma Primeira Infância sem discriminação»;
 

Relator: Grupo Parlamentar do PS;
 

 
 

Debate sobre a Petição n.º 293/XIV/2.ª, da iniciativa do SNPVAC - Sindicato
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15.

16.

Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil e outros (4043 assinaturas) –
«Suspensão da aprovação do projeto de diploma que visa substituir o DL n.º
139/2004, que regula o tempo de trabalho do pessoal móvel da aviação civil», a
realizar nos termos do artigo 24.º-A da Lei do Exercício do Direito de Petição, e
apreciação e votação do respetivo relatório final;

 
Deputada Relatora: Carla Barros (PSD);
 

 
 

Discussão e votação do Relatório de Atividades da 3.ª Sessão Legislativa;
 
 
 

Outros assuntos.
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