Comissão de Educação e Ciência

ACTA NÚMERO 06/XIII/4ª SL
01.02.2019 – 09h30

MESA E COORDENADORES DOS GRUPOS PARLAMENTARES

Aos 01 dias do mês de fevereiro de 2019, às 09h30, reuniu a Mesa e os Coordenadores dos
Grupos Parlamentares da Comissão de Educação e Ciência, bem como a Deputada Margarida
Mano (PSD), conforme folha de presenças que faz parte integrante desta ata, com a seguinte
Ordem do Dia:

1. Metodologia de apreciação na especialidade das propostas de alteração apresentadas no
âmbito da Apreciação Parlamentar 67| XIII| 3 e da Apreciação Parlamentar n.º 68| XIII| 4
- Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que "Estabelece o regime jurídico da educação
inclusiva"

2. Metodologia de apreciação do Projeto de Lei n.º 944/XIII (ILC), Consideração integral do
tempo de serviço docente prestado durante as suspensões de contagem anteriores a 2018,
para efeitos de progressão e valorização remuneratória

3. Outros assuntos

1. Metodologia de apreciação na especialidade das propostas de alteração apresentadas no
âmbito da Apreciação Parlamentar 67| XIII| 3 e da Apreciação Parlamentar n.º 68| XIII| 4
- Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que "Estabelece o regime jurídico da educação
inclusiva"
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O Senhor Presidente da Comissão referiu que as propostas de alteração baixaram para
apreciação na especialidade em 24/1/2019 e apresentou a proposta de metodologia de
apreciação das mesmas constante abaixo:
 Apreciação pelo GT Educação Especial
 Pedido de parecer/contributo às entidades do setor até 22/2/2019
 Apresentação de propostas de alteração pelos GP (em relação aos artigos que
têm propostas de alteração apresentadas pelo PCP, BE, PSD e CDS-PP) até
28/2/2019
 Distribuição de mapa comparativo em 1/3/2019
 Discussão e votação das propostas de alteração, na reunião da Comissão, em
5/3/2019
Após debate, foi consensualizado que a apreciação na especialidade será conduzida pelo Grupo
de Trabalho de Educação Especial, conjuntamente com os Deputados Coordenadores que o
entenderem ou por outros Deputados que indicarem e o prazo para apresentação de
parecer/contributo pelas entidades do setor termina em 1 de março. Foi também acordado
realizar uma audição pública sobre a matéria numa 4.ª feira de manhã, em data a fixar consoante
a disponibilidade das salas, durante o mês de fevereiro.

2. Metodologia de apreciação do Projeto de Lei n.º 944/XIII (ILC), Consideração integral do
tempo de serviço docente prestado durante as suspensões de contagem anteriores a 2018,
para efeitos de progressão e valorização remuneratória

O Senhor Presidente lembrou que o Projeto de Lei (uma iniciativa legislativa de cidadãos) foi
admitido e baixou à Comissão em 20/12/2018, para apreciação na generalidade, sendo relator
o Senhor Deputado Porfírio Silva (PS), foi feita em 16/1/2019 a audição da comissão
representativa dos cidadãos subscritores e encontra-se em apreciação pública de 15/1/2019 a
14/2/2019, estando disponíveis os contributos que vão sendo recebidos, sendo o relatório
global dos mesmos enviado aos Senhores Deputados em 15/2/2019. Mais referiu que nos
termos da lei, o parecer da iniciativa deve ser aprovado na reunião da Comissão de 19/2/2019
e o Presidente da Assembleia da República promoverá a discussão na generalidade para uma
das 10 reuniões plenárias seguintes, até à semana de 13 a 15 de março.
O Senhor Deputado relator distribuiu uma informação factual que lhe tinha sido facultada pelos
serviços, sobre o desenvolvimento do processo até à admissão do Projeto de Lei.
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Verificando-se que no dia 19/2/2019 decorrerão as Jornadas Parlamentares do PCP, não
havendo reuniões da Comissões Parlamentares, o parecer da iniciativa será apreciado na
reunião de 20/2/2019.

3. Outros assuntos

Estando pendente a marcação da audição da Equipa do Programa EXARP e do Reitor da
Universidade do Porto, ambas por requerimento do BE, foi consensualizado marcá-las para a
reunião de 12/2/2019.
O Senhor Presidente da Comissão chamou a atenção para as audições de peticionários e
audiências pendentes e solicitou aos Senhores Deputados a indicação de datas para as mesmas
se realizarem.

A reunião foi encerrada às 10:13 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de
lida e aprovada, será devidamente assinada.
Palácio de São Bento, 01 fevereiro 2019
O PRESIDENTE

(Alexandre Quintanilha)
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Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados:

Alexandre Quintanilha
Ana Mesquita
Joana Mortágua
Pedro Pimpão
Porfírio Silva
Margarida Mano
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