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Síntese de Audiência 

 

 

Dia: 9 de julho de 2013                                                                       

 

ENTIDADES: Sindicato dos Enfermeiros Portugueses 

 
 
ASSUNTO: Proposta de Lei n.º 153/XII/2.ª (GOV)  
 
 

Recebida pelos Senhores Deputados: 

 Paulo Batista Santos (PSD), Vice-presidente da Comissão; 

 Artur Rego (PCP). 

 

 

Síntese dos Temas Abordados: 

A audiência enquadrou-se no âmbito da apreciação, na Comissão, da Proposta de Lei 

n.º 153/XII/2.ª (GOV) – Estabelece a duração do período normal de trabalho dos 

trabalhadores em funções públicas, e procede à quinta alteração à Lei n.º 59/2008, de 

11 de setembro, à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de agosto, e à 

quinta alteração à Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro. 

O Senhor Vice-Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração 

Pública abriu os trabalhos, dando as boas-vindas à delegação do Sindicato dos 

Enfermeiros Portugueses, apresentando os Senhores Deputados presentes, em 

representação da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. 

De seguida, deu conta da metodologia de condução dos trabalhos, tendo dado a 

palavra ao SEP para uma intervenção inicial. 

O Senhor Presidente do Sindicato reiterou o parecer emitido pelo SEP em sede de 

apreciação pública da Proposta de Lei, aduzindo novos argumentos – relativamente 

aos quais entregou diversa documentação de suporte – quanto à penosidade e risco 
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da profissão, tendo em consideração a natureza da função, aspeto que deveria ser 

tido em consideração, como especificidade, no decorrer da apreciação da iniciativa 

legislativa em apreço. 

O Senhor Vice-Presidente agradeceu as informações prestadas pelo SEP e deu conta 

da tramitação da Proposta de Lei.  

Em sede de debate, interveio o Senhor Deputado Artur Rêgo (CDS-PP), após o que o 

Senhor Vice-Presidente agradeceu a presença do SEP, as informações prestadas e a 

documentação entregue, após o que deu por encerrados os trabalhos. 

 

Diversas informações sobre a audiência, nomeadamente a documentação entregue, 

podem ser encontradas na página internet da Comissão. 

 

Palácio de São Bento, em 9 de julho de 2013 

 
 
 
 

O Vice-Presidente da Comissão  

Paulo Batista Santos 
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