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N.º único: 655878 

N.º entrada: 56/8.ª-CECJD-XIV/2020  

                                             Data: 15-05-2020 

 

Assunto: Pedido de redistribuição do Projeto de Resolução n.º 421/XIV (PEV) e Projeto 

de Resolução n.º 423/XIV (PAN) à 10ª - CTSS Comissão de Trabalho e Segurança Social 

 

Os Projetos de Resolução abaixo referidos foram discutidos na sessão plenária 

conjuntamente com outras iniciativas e tiveram em 07/05/2020 nova baixa à Comissão 

de Educação, Ciência, Juventude e Desporto para discussão, na sequência da aprovação 

de requerimento dos autores: 

- Projeto de Resolução n.º 421/XIV (PEV) -  Define medidas excecionais relativas ao 

pagamento de creches no período de influência da Covid-19;   

 - Projeto de Resolução n.º 423/XIV (PAN) - Reforça a proteção das famílias com 

dependentes matriculados em creches e jardins de infância e garante a sustentabilidade 

destes equipamentos educativos . 

Simultaneamente e na sequência da mesma discussão conjunta, baixou à Comissão de 

Trabalho e Segurança Social o Projeto de Resolução n.º 409/XIV (BE) - Garante que as 

crianças cujos pais perderam rendimentos não são excluídas das creches, protegendo as 

famílias afetadas e os profissionais. 

Assim sendo e verificando-se que a matéria dos Projetos de Resolução n.ºs 421 e 423 se 

integra também na área de competências da Comissão de Trabalho e Segurança Social, 

solicita-se a sua redistribuição à mesma. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

  

     O Presidente da Comissão, 

 
           (Firmino Marques) 

Assembleia da República
Gabinete do Presidente

N.º de Entrada: 655878
Classificação: 
Data: 19.05.2020

Por determinação de Sua Excelência o Presidente da A.R.,
proceda-se como solicitado, atribuindo a competência dos 
Projetos de Resolução n.º 421/XIV/1.ª (PEV) e n.º 423/XIV/1.ª (PAN)
à 10.ª Comissão.

1. À 10.ª e à 8.ª Comissões;
2. c/c à DAP
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