
Exma. Sr.ª Chefe de Gabinete do Presidente da Assembleia da República 

 

Junto envio nota relativa à admissão da presente iniciativa legislativa, para efeitos de despacho 

pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 16.º do RAR. 

Forma da iniciativa Projeto de Lei 

Nº da iniciativa/LEG/sessão: 370/XIII/2.ª 

Proponente/s: 19 Deputados do Grupo Parlamentar do Bloco 

de Esquerda. 

Assunto: Reposição do direito a um mínimo de 25 dias de 

férias na função pública majorado, em função da 

idade, até aos 28 dias.  

Audição dos órgãos de governo próprio 

das regiões autónomas nos termos do 

artigo 142.º do Regimento, para os 

efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 

229.º da Constituição: 

Tendo em conta que a presente iniciativa visa 

alterar a lei 35/2014,de 20 de junho, que 

aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, e os antecedentes desta matéria, 

parece justificar-se a promoção da apreciação 

da iniciativa por aqueles órgãos de governo 

próprio, nos termos e para os efeitos do disposto 

no n.º 2 do artigo 229.º da Constituição da 

República e do 142.º do Regimento da 

Assembleia da República. 

Comissão/ões competente/s em razão 

da matéria: 

Comissão de Trabalho e Segurança Social 

(10.ª). Pode eventualmente justificar-se a 

conexão com a Comissão de Orçamento, 

Finanças e Modernização Administrativa (5.ª)* 

A apresentação desta iniciativa cumpre os requisitos formais de admissibilidade previstos na 

Constituição e no Regimento da Assembleia da República. 

 
*A presente iniciativa visa alterar a lei 35/2014,de 20 de junho, que aprovou a Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas. O diploma resultou da apresentação da Proposta de Lei n.º 
184/XII/3 (GOV), que baixou à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização 
Administrativa (5.ª), que era então a Comissão competente.  
 
Os proponentes solicitaram o pedido de agendamento desta iniciativa por arrastamento 
com o Projeto de Lei 215/XIII/1.ª (PCP), que será discutido na sessão Plenária do próximo 
dia 26 de Janeiro, de acordo com a deliberação da Conferência de Líderes do dia 7 de Janeiro, 
em resultado do falecimento do Presidente Mário Soares. Assim, parece não se justificar a baixa 
à Comissão neste momento. 
 
O assessor parlamentar, 

José Filipe Sousa (Ext. 11787) 
Divisão de Apoio ao Plenário 

Data: 10/01/2017 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40895

