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Aos 11 dias do mês de dezembro de 2019, pelas 11:00 horas, reuniu a Comissão de 

Trabalho e Segurança Social, na sala 10 do Palácio de São Bento, na presença das 

Senhoras e dos Senhores Deputados constantes da folha de presenças que faz parte 

integrante desta ata, com a seguinte Ordem do Dia: 

     

1. Apreciação e votação da ata n.º 5, de 4 de dezembro; 
 
2. Distribuição de iniciativas legislativas - designação do Deputado autor do parecer e 
deliberação da submissão a apreciação pública ou de eventuais consultas a realizar; 

 
3. Discussão e votação da proposta de regulamento da Comissão para a XIV Legislatura; 

 
4. Discussão e votação da proposta de plano de atividades da Comissão para a 1.ª 
Sessão Legislativa; 

 
5. Outros assuntos. 

___________________ 

   

O Senhor Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social (CTSS), Deputado 

Pedro Roque (PSD), deu início aos trabalhos, transmitindo que se realizara uma 

reunião de Mesa e Coordenadores imediatamente antes desta reunião ordinária da 

Comissão para tratar de assuntos relacionados com a organização dos trabalhos, 

nomeadamente o regulamento e o plano de atividades da Comissão, bem como o 

programa e entidades a serem ouvidas no âmbito da implementação do ENIPSSA 

(Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo) 2017-

2023. Posto isto, entrou-se então na apreciação da Ordem do Dia: 

 

1. Apreciação e votação da ata n.º 5, de 4 de dezembro; 

 

A ata em epígrafe foi aprovada por unanimidade, registando-se a ausência dos Grupos 

Parlamentares (GP) do PCP e do CDS-PP. 

 

2. Distribuição de iniciativas legislativas - designação do Deputado autor do parecer e 

deliberação da submissão a apreciação pública ou de eventuais consultas a realizar; 

 

Procedeu-se à distribuição das iniciativas legislativas que baixaram à Comissão na 

generalidade do seguinte modo: 
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Projeto de Lei n.º 136/XIV/1.ª (BE) - Deputado Eduardo Teixeira (PSD), a quem 

incumbia já a elaboração do parecer conjunto sobre o Projeto de Lei n.º 16/XIV/1.ª 

(PCP), o Projeto de Lei n.º 19/XIV/1.ª (PCP), o Projeto de Lei n.º 20/XIV/1.ª (PCP), o 

Projeto de Lei n.º 34/XIV/1.ª (PCP), o Projeto de Lei n.º 40/XIV/1.ª (PCP) e o Projeto 

de Lei n.º 106/XIV/1.ª (BE), sobre matéria conexa; 

 

3. Discussão e votação da proposta de regulamento da Comissão para a XIV 

Legislatura; 

 

4. Discussão e votação da proposta de plano de atividades da Comissão para a 

1.ª Sessão Legislativa; 

 

O Senhor Presidente informou que os pontos 4 e 5 teriam que ser adiados para a 

próxima reunião, a realizar no dia 18 de dezembro, uma vez que, apesar de ter sido 

apresentada uma proposta pelo GP do PS para o Regulamento da Comissão, existiam 

dois pontos que só seriam definidos na reunião da Conferência dos Presidentes das 

Comissões Parlamentares que teria lugar após a presente reunião: definição do 

âmbito da Comissão e das grelhas de tempos para as audições.  

 

No que se refere ao plano de atividades, o Senhor Presidente referiu que os Grupos 

Parlamentares iriam encetar esforços no sentido de se criar uma calendarização para 

as propostas apresentadas, com base no distrito a visitar pela Comissão nesta 1.ª 

Sessão Legislativa, propostas que serão necessariamente mais genéricas, por 

economia de esforço, atendendo a que não haverá muito tempo disponível nesta 

sessão.  

 

5. Outros assuntos. 

 

a) Grupo de Trabalho sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; 

  

O Senhor Presidente recordou que o GP do BE propusera na Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (CACDLG) a criação de um Grupo de 

Trabalho sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, mas que o Senhor 
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Presidente desta última entendera que deveria ser a CTSS a criar o referido Grupo de 

Trabalho, por ser a Comissão competente para o efeito. Nesse sentido, o Senhor 

Presidente informou que iria coordenar com o Senhor Presidente da CACDLG a 

possibilidade de os Senhores Deputados que compõem aquela Comissão participarem 

no mencionado Grupo de Trabalho, a constituir no âmbito da CTSS. 

 

Votos apresentados sobre a Autoeuropa. 

  

 Quando aos dois votos sobre a Autoeuropa que haviam baixado à Comissão (um do 

GP do PCP e outro do Deputado Único Representante do Chega – DURP do CH), e 

que tinham sido distribuídos antes da reunião, o Senhor Presidente, depois de dar 

conta da existência de outro voto sobre a mesma matéria, nesse caso do GP do BE, 

que não chegara a baixar à Comissão, mencionou que de acordo com o entendimento 

consolidado na reunião n.º 74 da Conferência de Líderes (CL) da XIII Legislatura (26 

de setembro de 2018), até ao início das sessões plenárias de quinta-feira era possível 

às Comissões elaborar parecer sobre o tema, propor voto de substituição – sem 

prejuízo do autor do ou dos votos iniciais ter o direito de os manter, ou sugerir aos 

proponentes o adiamento da votação por uma semana, para os efeitos dos itens 

anteriores. Todavia, tendo o GP do BE manifestado a sua oposição às três hipóteses 

adiantadas, tal como já fizera anteriormente o GP do PCP, apesar de não se encontrar 

presente nesta reunião, o Senhor Presidente concluiu que a Comissão considerava 

que deveria ser o Plenário a pronunciar-se sobre estas iniciativas, votando-as na 

reunião de 12 de dezembro, e esgotando-se assim nesse âmbito a intervenção da 

Comissão.   

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11:25 horas, dela se tendo 

lavrado a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 17 de dezembro de 2019. 
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Folha de Presenças 

 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Carla Barros 
 Catarina Marcelino 
 Clara Marques Mendes 
 Cristina Sousa 
 Eduardo Barroco de Melo 
 Fernando José 
 Helga Correia 
 Inês de Sousa Real 
 Isabel Pires 
 João Paulo Pedrosa 
 José Moura Soeiro 
 Lina Lopes 
 Luís Soares 
 Marina Gonçalves 
 Marta Freitas 
 Ofélia Ramos 
 Pedro Rodrigues 
 Pedro Roque 
 Rita Borges Madeira 
 Tiago Barbosa Ribeiro 
 Carla Madureira 
 Cristina Moreira 
 Hugo Oliveira 
 Joana Bento 
 Olga Silvestre 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 João Pinho de Almeida 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Diana Ferreira 
 Emília Cerqueira 
 
 


