COMISSÃO DE TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

Ordinária

REUNIÃO DO DIA 14 de julho de 2021

11:00 Horas

ORDEM DO DIA

(presencial e videoconferência)

1. Apreciação e votação da ata da reunião n.º 91, de 7 de julho 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. 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)»;

4. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1386/XIV/2.ª (BE) - «Prorrogação até ao
final do ano dos apoios extraordinários para trabalhadores independentes e
imediata reposição do seu pagamento»;

5. Debate da Petição n.º 207/XIV/2.ª, da iniciativa de Sara Isabel Almeida Pereira e
outros (4043 assinaturas) – «Prorrogação e alargamento dos apoios sociais no
desemprego», a realizar nos termos do artigo 24.º-A da Lei do Exercício do
Direito de Petição;

6. Deliberação sobre a admissão e designação de relator, se necessário, para as
seguintes petições:
Petição n.º 258/XIV/2.ª, da iniciativa de Flávio José Fernandes Oliveira (1
assinatura) - «Interpretação do Artigo 343.º, alínea b), do Código de Trabalho»;
Deputado relator: Grupo Parlamentar do PS;

Petição n.º 260/XIV/2.ª, da iniciativa da APEMT - Associação Portuguesa de
Empresas Externas de Medicina no Trabalho (1 assinatura) - «Solicita a
alteração do regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho»;
Deputado relator: Grupo Parlamentar do PSD;

7. Outros assuntos.
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