COMISSÃO DE TRABALHO, SEGURANÇA SOCIAL E INCLUSÃO

Ordinária

REUNIÃO DO DIA 29 de junho de 2022

10:00 Horas

ORDEM DO DIA

I Parte

10h00
Audição da DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, a requerimento
do Grupo Parlamentar do PSD, sobre a redução do número de beneficiários do Programa de
Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC), bem como sobre a redução da
composição dos cabazes distribuídos.
●

●

●

Drª Ana Cristina Tapadinhas – Diretora Geral da DECO
Paulo Fonseca – Coordenador do Gabinete Jurídico e Económico
Drª Natália Nunes – Coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira

11h15
Audição do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), a requerimento do Grupo
Parlamentar do PSD, sobre o acolhimento de refugiados vindos da Ucrânia.
●

Drª Adelaide Franco, Presidente do IEFP.

II Parte – 12h30

1. Apreciação e votação da ata da reunião n.º 10, de 22 de junho de 2022;

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 dos pareceres sobre as seguintes iniciativas:

- Projeto de Lei n.º 61/XV/1.ª (PCP) — Combate a precariedade laboral e reforça os direitos
dos trabalhadores (19.ª alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código
do Trabalho);
Relator: Deputado Fernando José (PS)
- Projeto de Lei n.º 65/XV/1.ª (PCP) — Confere natureza de título executivo às decisões
condenatórias da ACT e altera o regime processual aplicável às contraordenações laborais e
de segurança social, procedendo à 3.ª alteração à Lei n.º 107/2009, de 14 de setembro;
Relatora: Mara Lagriminha Coelho (PS)
- Projetos de Lei n.ºs 63/XV/1.ª (PCP) — Garante o cumprimento efetivo dos horários de
trabalho e a conciliação do trabalho com a vida familiar e revoga os mecanismos de
adaptabilidade e de banco de horas, nas modalidades grupal e por regulamentação coletiva
(19.ª alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho) e
64/XV/1.ª (PCP) — Garante o cumprimento efetivo dos horários de trabalho e a conciliação
do trabalho com a vida familiar e revoga os mecanismos de adaptabilidade individual (19.ª
alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho);
Relatora: Deputada Helga Correia (PSD)
- Projeto de Lei n.º 108/XV/1.ª (PS) — Reforça a salvaguarda do interesse público, a
autonomia e a independência da regulação e promoção do acesso a atividades
profissionais, alterando a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro e a Lei n.º 53/2015, de 11 de junho
Relator: Deputado Jorge Galveias (CH)

4.Discussão e votação dos seguintes requerimentos:
- Requerimento, apresentado pelo Grupo Parlamentar da IL, para audição da Senhora
Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre a redução dos subsídios
de educação especial pagos pela Segurança Social nos primeiros meses de 2022, bem
como a redução dos apoios concedidos em várias outras prestações;
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- Requerimento, apresentado pelo Grupo Parlamentar do BE, para audição da Senhora
Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e do Presidente do Instituto da
Segurança Social, I.P, sobre os cortes nos apoios sociais dirigidos a crianças e jovens com
deficiência.
5. Outros assuntos
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