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ATA NÚMERO  155/XIII (4.ª) SL 

15 de fevereiro de 2019 – 09h30 

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 
 

2. Aprovação de atas 
 

 Ata n.º 150, de 23 de janeiro do 2019 
 

3. Comunicações do Presidente 

 
3.1. Audição regimental do Ministro da Educação 

 Data da próxima audição do Ministro da Educação: 9/4/2019 

 Jornadas Parlamentares do PEV: 8 e 9/4/2019 

 Pedir alteração da data da audição do Ministro da Educação? 
 
3.2. Audição pública sobre as propostas de alteração ao Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, 

que "Estabelece o regime jurídico da educação inclusiva", apresentadas no âmbito das 

Apreciações Parlamentares n.ºs 67 e 68/XIII 

 Data: 26/2/2019, às 09h30 

 Local: Auditório Almeida Santos (dado que nessa manhã visita a AR o Presidente do 

Peru, pelo que haverá condicionamentos no acesso à Sala do Senado) 

 

4. Apreciação e votação de parecer de Projeto de Lei 

 

 Projeto de Lei n.º 944/XIII, Iniciativa legislativa de cidadãos - Consideração integral do 

tempo de serviço docente prestado durante as suspensões de contagem anteriores a 

2018, para efeitos de progressão e valorização remuneratória 

 Deputado Relator: Porfírio Silva (PS)  

 

5. Outros Assuntos  

 
 

6. Data da próxima reunião  

 

 20 de fevereiro – 10h00 

 
 

--- 
 
 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 
A proposta de Ordem do Dia foi aprovada por unanimidade, pelos Deputados do PSD, PS, BE, 

CDS-PP e PCP. 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42868
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2. Aprovação de atas 
 
 

3. Comunicações do Presidente 

 
3.3. Audição regimental do Ministro da Educação 
 
Atendendo a que a data da próxima audição do Ministro da Educação está marcada para 
9/4/2019 e que, entretanto, foram marcadas Jornadas Parlamentares do PEV para essa data, foi 
comunicada a necessidade de reagendamento desta audição. 
 
3.4. Audição pública sobre as propostas de alteração ao Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, 

que "Estabelece o regime jurídico da educação inclusiva", apresentadas no âmbito das 

Apreciações Parlamentares n.ºs 67 e 68/XIII 

 

O Presidente lembrou que este evento vai realizar-se no dia 26/2/2019, às 09h30, tendo o local 

sido alterado para o Auditório Almeida Santos, dado que nessa manhã visita a AR o Presidente 

do Peru, pelo que haverá condicionamentos no acesso à Sala do Senado (local originalmente 

previsto para a realização deste evento). 

 

4. Apreciação e votação de parecer de Projeto de Lei 

 
O Deputado Porfírio Silva (PS) apresentou o Parecer do Projeto de Lei n.º 944/XIII, Iniciativa 

legislativa de cidadãos (ILC) - Consideração integral do tempo de serviço docente prestado 

durante as suspensões de contagem anteriores a 2018, para efeitos de progressão e valorização 

remuneratória.  

 

Nesta apresentação, o Deputado Porfírio Silva resumiu o teor do parecer que elaborou, 

sublinhando ter procurado descrever todos os circunstancialismos da iniciativa desde que deu 

entrada na Assembleia da República, realçando ainda ter introduzido no relatório a “Opinião do 

Deputado autor do Parecer”. 

 

O Deputado Pedro Alves (PSD) agradeceu o trabalho ao autor do Parecer e teceu algumas 

considerações acerca sobre a condução política deste processo pelo Governo, que ajudou a criar 

expectativas que não foram satisfeitas. Disse esperar que esta iniciativa legislativa de cidadãos 

constitua um incentivo para o Governo negociar.  

 

A Deputadas Ilda Araújo Novo (CDS-PP) disse considerar o parecer factual, tendo pedido para 

que se corrigissem alguns lapsos, nomeadamente o seu nome, incorretamente identificado no 

Parecer.  

 

A Deputada Joana Mortágua (BE) considerou não ser este o momento para debater de forma 

desenvolvida o conteúdo da ILC, sendo, aliás, conhecida a posição do seu grupo parlamentar. 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42868
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Pelo Grupo Parlamentar do PCP interveio a Deputada Ana Mesquita, que reconheceu o esforço 

do Deputado Porfírio Silva para concluir o parecer assim que acabou a Apreciação Pública da 

iniciativa, contribuindo para que não haja mais atrasos na sua apreciação.  

 

O Deputado Porfírio Silva lamentou o lapso na identificação da Deputada do CDS. Quanto ao 

parecer, manifestou o desejo de que a ILC possa ser agendada o mais rapidamente possível. 

 

O Parecer foi aprovado por unanimidade, pelos Deputados do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 

 

 
 

5. Outros Assuntos  

 
Não se registaram outros assuntos. 

 
 

6. Data da próxima reunião  

 

 20 de fevereiro – 10h00 

 

 
 

A reunião foi encerrada às 10:00 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 15 de fevereiro de 2019 

 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO 

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

Alexandre Quintanilha  
 Álvaro Batista 
 Ana Mesquita 
 Ana Rita Bessa 
 Ilda Araújo Novo 
 Joana Mortágua 
 Lúcia Araújo Silva 
 Margarida Mano 
 Maria Augusta Santos 
 Maria Germana Rocha 
 Maria Manuela Tender 
 Nilza de Sena 
 Pedro Alves 
 Pedro Pimpão 
 Porfírio Silva 
 Sandra Pontedeira 
 Susana Amador 
 Ana Passos 
 Liliana Silva 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Ana Sofia Bettencourt 
 André Pinotes Batista 
 Ivan Gonçalves 
 Laura Monteiro Magalhães 
 Luís Monteiro 
 Sónia Fertuzinhos 
 


