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' Exmo, Senhor
Chefe de Gabinete de Sua Excelência O
Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da
Madeira

9004.506 FUNCHAL

L
Suo referêncía

_l

Suo comunicogüo de

Nosso neferêncío

Þota

2Ã7.2016

s/N.0 1459 Po 7.3,7.1/SEAC

Assunto: "Envio de Parecer"

Para o efeito do disposto nos arligos 1410 e 1440 do Regimento da Assembleia Legislativa da Madeira
Especializada

e após ver¡ficação do dever de auscultação, junto envio a V, Exa o parecer da 7, Comäsão
Permanente de Administração Pública, Trabalho

e

Emprego relativo

ao Projeto de Proposta de Lei à

Assembleia da RepÚblica, da autoria do JPP, intitulada "Procede à alteragäo ao Código do Trabalho
e do Decreto'Lei n0 91/2009, de g de abril, no sentido do reforço do regime de proteçäo na

parentalidade".

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da Comissão

Carlos Costa.

Av. do Mare das Comunidades Madeirenses. 9004-506 Funchal
Telef. 291 210 500 . Fax291 140 91 1

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
7a

Comissäo Especializada Permanente de Administraçäo Pública, Trabalho e Emprego

PARECER
Projecto de Proposta de Lei à Assernbleia da República

ooProcede à alteração ao Código do

Trabalho

e do

Decreto-Leino 9112009, de 9 de abril

no sentido do reforço do regime de proteção na parentalidade", da autoria do JPP

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 141'do Regimento da Assembleia
Legislativa da Madeira, reuniu no dia

2I de Julho de 2016,

pelas 12 horas, a 7.u Comissão

Especializada Permanente de Administração Públicao Trabalho

e

Emprego)paraanalisar

o diploma em epígrafe.

Em sede de auscultação, a Comissão obteve respostas das seguintes entidades, cujo
p¿Ìrecer rececionado se anexa:

1) UGT Madeira -

2)

SINTAP

-

União Geral dos Trabalhadores;

Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública;

Ainda assin¡ as respostas recebidas até à discussão e apreciação em Plenário, serão
juntas à presente iniciativa legislativa.

Após a verificação formal e material do diploma,

a

Comissão considerou por

unanimidade estarem reunidos os pressupostos para o seu envio para discussão e apreciação
em Plenário.
Este parecer foi aprovado por unanimidade.

Funchal,

2l

de Julho de 2016

João

Av. do Mar e das Comunidades Madeirenses .9004-506 Funchal
Telef. 291 2'l 0 500 , Fax291 140 91 1
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Assunto: Parecer

Em resposta ao v/offcio Ne 1365 pe 7.3.7.LISEAC datado

7.3.7.2

a 24/06/2A16, no qual nos é solicitado

parecer soþre o Projeto de Proposta de Le¡ à Assembleia da República, da autoria do JPP, intítulado "Procede

à alteraçäo clo Códlgo rlo Trabalho e do Decreto-Lei ne gtl}O}g, de 09 de Abril, no sentido do roforço do
regime de proteção na parentalidade", temos a referlr o seguìnte:

1,

Pese este projeto, näö esgotår um conjunto de eventr¡ais alteraçöes ao Código de Trabalho que,
nÕ rìosso entender deveria ser

objeto cle revlsâo, queremos saljentar que entendemos que este

proieto merece ser aprovado.

Z.

Caso

tal

aconteça, iremos pronunciarmo-nos Êm momentô posterior, na Assembleia da

República, sobre nsta matória e, çventualmente, sobre outtÕs aspetos da revisão, dado que

as

ffìesmas são objeto de discussäo pública e envolvem, normalrnente, tantbém a análise e posição

do Conselho Ëcononrico e Social.
Com os melhores cumprimentos,

gt.

T ß¡

adeira

OP
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Datar 30/06/16

Joaqolnr Jo$é Plnto C0ülho
Presldonto

E¡ltrada

Jûrgê ¡lobre ilog sanlos

Ns 1501 ps 7 .?.7,2
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Pública, Trabalho c EtnPrego
Assetnblcia Legislativa da Madeirn
Avenicla do Mar e das Comultidndes Made itcnses
qû04'506 Funchnl

processo: 7.g.7.2,S84C, Þata: 30/06/201ô

VlRef: 1362

NlRol: 236/2016

Asst¡nto: Parecer

Etrrespostaaov/oflcioNe1362Pe7.3'7,z/SEACdatatloa24/a6lz0L6,noquainos

é solicitado parecer sobre o Projeto de Proposta cle Lei à Assembleia da Repúbflca, da
autoria do JPP, intitulado "Procede à alteraçäo do Código clo'l'rabalho e do Decreto"Lei

ne

qL/2-00g, cle 09 de Abril, no sentldo clo reforço do regirne de proteção na parentalidadÈ",

tcmos a referir o seguinte:

:t. Pese este projeto, näo esgotar um Coniunto de eventuais alteraçôes ao Código
cle Tral¡alhO gue, n0 ¡lûsso €lltenderrdeveria ser o[rjetc de revisão, queremos
salie ntar que

2,. CasO

tal

e

ntendemos que este projetCI Ì'ì1erêce ser aprovado.

aconteçA, iremos pronunciarlrì0-nos

elll

m0rnento posterior,

na

Assembloia da República, sobre esta matéria e, eventualmente, sobre outros
aspetos da revlsäc, dado que as nìesmas são objeto de discussto pública
e

nvotvem, normalnrente, também a análise e posição do Constllto [conomico e

Social,

Com os tttelhores curr¡:rltnentos

O Vica Secretário-geral do,$}NTAJ'-'l
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Socçôca fl(g16rrôti
{on ì fi . llu¡ si d¡ 8¡ndêf fd. 3r

e

r.!' Êa.t {0s0 4Jõ l'ôÁo. lt¡r. ??f.}6!¡tg Ft¡, 2?0i26?t¡
GEtl¡Ro"å'.P!,ri!d¡Âtô9dhi6t95.{¡tansû¡¡côl?ùCo:trùrr-I{lll39ú{002¡¡i¡?{9¿{0!3I
tl3l10Àt\rÄ1,Ê D0tEJ0.R!iC{mGÈ1! Ul4r:'q 11r. IltDll¡Ust4l l(n ?ltU2ù$ rü:21012?699
Â¡01ìsN IÂDOS . Ru¿ oômô!s'ô+ filoñtsiro ft{ fl?¡tt13L4¡û!. fÈ! â101t?ã{0 fe. 9t01?2t93

Ale.hl F.rÔ '

fi

lo

OÍllrb¡o,

I Ð

. 4" 2$OÒ.:¡¡ I SoìvÞal -

l€ßr¡r

Ruâ
^Y. V¡rco dä QÐì!, iC'lÛ Þr aôCo {42 Êüro Aç0Â[S fi!ð dô ñ49., E? sldå tûrh 9lùF ol Ân]ã do fsg¡tse - fr ì ¡3t
^LOAllVg'
^

ã6f2?00O¿

TBìl,tt¡r 4698¿lt3g$
û?

ei

tl

t¡r. i3li2¡Àà¡

RECIÃO AUTÓNOMA DA MAOEIRA
A5SËM FI.EIA TEGISLATIVA

Ne 2092

5ËRVrço DE AporO À5 {OMt5sÕEs

Ps7,2,3lP

Data 16-lun-16

Data: 17106/16

SAIDA

ITntrada
Ne 1452 pe 7.3.7.1
RËGIÄO AUTONOMA DA MADE|RA
A$SEMBLEIA LEGISLATIVA

Gabinete do Fresidente

C/ conhecimento:
Exmos. Senhores
- Vice-Presidentes
- Presidentes dos Grupos Parlamentares
do PSD, CDS, JPP, PS, PCP e B[
- Deputãdo do PTP
- Deputado Gil Canha
- Gaþinete dos Assuntos Parlamentares

Sua r€fe16ncla

Exmo(a). $enho(a)

Presidente da 7å Gomissão Especíallzada
Adminietraçåo Pública, Trabalho e Emprego

Dât¿

Sua oomunlcação de

16.06.2016

Assunto: Projeto de Proposfa de Leiâ Assenlb/eÌa da República (JPP)

Encarrega-me $ua Excelência o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira de
remeter a V. Ex.ã para apreciaçäo, ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 141ó do Regimento,

o Frojeto de

de Lei à Assembleia da Reptiblica, da autoria do JPP, intitulado
"pRocEDË À ntrenAçÃo no cÓDtco Do TRABALHo E Do ÞEGRETO-LË| No 9f/2009,
DF I DE ABRIL, NO $ËNT|DO DO REFORçO ÞO REGIMË DË PROTEçÃO NA
Proposta

PARHNTALIDAÞE'.
Com os melhoros cumprimentos

o

do Gabinete,

êrio G

Ediflcio da Assemblela Leglslatlva da Madolm - Ave¡lda do Maro das Comunldades Madoltsnses
Telefone: 29121û500 - Fax: 291231959 - C0rr6lo Elelrófilco: ysle[çû0JlAIWC@¡fêm-pJ

*

Funchal

Reslão Artónoma da Madeln
-Arsemblela LeÈlslâtlvd
Presldênãlá

Nc 2749 Pe7.2.3lP

Data:

Juntos pelo Povo

Mts$ÄCI
À
ESPECIALIZADA

Excelentíss¡mo Senhor Presidente da
Assembleia Legislativa da Regiäo Autónoma da
Madeira

Ofício n,o 366, dei09 de junho de 2016
ASSUNTO: PRO].,ETO DE PROPOSTA DE LEIÀ ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Excelência,

Ao abrigo das dlsposiçöes regimentais, o Grupo Parlamentar do JPP, apresenta

o

Projeto de Propoòta de Lei à Assembleia da República intitulado "Procede à alteração
do código do tråbalho e do Decreto-Lei n.o 91/2009, de 9 de abril, no sentido do
reforço do reginle de proteçäo na parentalidade", que se anexa,

Com os melhoreg cumprimentos,

O Presidente do Grupo Parlamentar do JPP

Sousa
-

Grupo Parlamentar do JPP I Rua da alfándega, n.e 71,9050-059 Funchal .- Poftugal
INIPC:51341I571|5Ite:http://junrospeIopovo.pt,vu/ | E-maII: jppaIram@gmaiLcom I
Faxr291220981
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NOTA JUSTIFICATIVA

A.

Sumário a publicar no Diário da República

Altera a Lei n,o 7tz}Og, que aprovou o Código do Trabalho e o Decreto-Lei n.o 91/2009,
de 9 de abril, que aprovou o regime da proteçäo na parentalidade.

B. Síntese do conteúdo do Projeto
projeto de Proposta de Lei à Assembleia da República que visa alterar os artigos 49,o,
52,o, 53,o, 54.o, 57.o e aditar o artigo 53.o-A da Lei n.o 712009, que aprovou o Código do
Trabalho e alterar os artigos 7.o, 19.o,20.o,35,o,36,0, 38.o,75.o e aditaros artigos 20.oA, 36.o-A do Decreto-Lei n.o 91/2009, de 9 de abril

C. Necessidade

da forma de Projeto de Proposta de Lei

A forma de Projeto de Proposta de Lei resulta da necessidade de criar um diploma com
igual valor hierárquico normativo.

D. Avaliaçäo sumária dos meios financeiros envolvidos na respetiva
execuçäo
Ðo diploma, e pela sua natureza resultaräo novos encargos financeiros.

E. Avaliaçäo do impacto decorrente

da aplicação do projeto

Esta proposta de alteraçäo ao Código do Trabalho e ao Decreto-Lei n.o 91/2009, de I
de abril visa permitir que os pais vejam assegurados os seus direitos enquanto
trabalhadores, bem como o reforço da proteçåo na parentalidade no åmbito do sistema
previdencial, pela alteraçåo do Decreto-Lei n.o 91/2009, de 9 de abril.

Nesta proposta encontra-se contemplado o alargamento do tempo de licença para
assistência a filho menor, seja numa situaçåo de acidente, deficiência ou doença
crónica, associada ao reforço dos respetivos subsídios. lntegra os trabalhadores
independentes enquanto beneficiários do subsídio para assistência a filho e subsidio
para assistência a neto, Aumenta o valor do subsídio para 100% da remuneraçäo de

_
Grupo Parlamental do JPP l Rua da alfânclega, ¡,a 7L,905o-059 Funchal Portugal
¡

r,rtnc,513418571 lSite:httpt//luntospelopovo.pt.vu/l

taxt29 72209 aI

E-mail:jppalrat¡@Smail,com

I

Juntos pelo Povo
referência do beneficiário, tendo em especial atençäo as situaçöes dos residentes nas
regiöes autónomas e residentes a mais de 300 km do local de tratamento, o qualacresce
20% do valor do subsídio e, cria uma licença excecional complementar para assistência

a filho com deficiência ou doença crónica na medida em que permite a ambos

os

progenitores acompanharem o filho nas situaçöes de tratamento que impliquem maior
risco, num período que näo exceda os 10 dias úteis.

F.

Gonexäo legislativa

Lei 7/2009 de 07 de fevereiro na versäo atualizada pela Lei 8/2016 de 01 de abril;
janeiro atualizada pela Lei
Decreto-Lei n,o 91/2009, de 9 de abril; [:øi 4l2AO7 de 16 de
junho atualizada pelo
n.o g3-A/2013 de 30 de dezembro; Decreto-Lei7A12O1O de 16 de
decreto-Lei n,o 133/2012 de 27 de Junho.

Funchâl - Portugal
Grupo Parlamentar do JPP I Rua da alfándega' n's 71' 9050-059
jpparram@smair'com I

iruirc,51341Bs71tt¡,",ïriol¡fit"rî'"î:iîî:;1'JJr"'rl
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pROJETO DE PROPOSTA DE

lelÀ

ASSEMBLEIA DA RepÚeLlCn

N'o
?R}CEDE A e-JennçÃO oo cÓorca DO TRABALHA E ÐO ÐECRET?-LEI
glnoos, DE g DE ABRIL, NO SENIIp O Ðo REFORÇO ÐO REGTME DE PROTEçÅO

NA PARENTALIDADE

FXpOS|CÄO DE MOTIVS$

direito dos traþalhadores poderem prestar
de doença ou
assistência aos seus filhos, em diversas situaçöes, seja "em caso

O Código do Trabalho

contempla

o

acidente,, ou a filhos "com deficiência ou doença crÓnica" (art.o 49).

As licenças previstas no CÓdigo do Trabalho compreendem a licença

parental

para assistência a filho com
complementar, a licença para assistência a filho, a licença
pela reduçäo do tempo
deficiência ou doença crónica além da flexibilizaçåo laboral, seja
parcial (art' 55'o) ou pela
de trabalho (art. 54,o), pela modalidade de traþalho a tempo
flexibilizaçao do horário laþoral (ari' 56.o)'
a filhos com deficiência
Em 2014, o número de beneficiários de licença para assistência
social, era de 1422, tendo sofrido um aumento de

ou doença crónica, da segurança

de envelhecimento
cerca de 32% desde 2010 (lNE, 2016). Portugal apresenta um índice
(PORDATA, 2016)'
de 141,3 (lNE, 2016), associado a um índice defecundidade de 1,23

Europeia que
Relativamente ao vínculo laboral, Portugal é o terceiro país da Uniåo
uma taxa de
apresenta um maior número de contratos com duraçåo limitada, com
e pela
sendo ultrapassado apenas pela Espanha com uma taxa de 2)'9o/o
18.7yo,

polónia com uma taxa de 22.2o/o. Ressalva-se o facto de, para trabalhadores iovens
a ocupar o
(dos 15-24 anos), estas taxas atingirem, em Portugal, os ô3'9%, voltando
(Eurostat, 2016)'
terceiro lugar quando comparado com os países da uniäo Europeia
do Trabalho' de
Estes valores comprovam a necessidade de atualizar, quer o CÓdigo
forma a permitir que os pais vejam assegurados os seus direitos enquanto
de reforçar a
trabalhadores, quer o Decreto-Lei n.o 91/2009, de I de abril, no sentido
proteçåo na parentalidade no âmbito do sistema previdencial.

Funchal -'PortuBal
Grupo Parlamentar do JPP I Rua da alfândega' n'a 71' 9050-059
il: palr a m @sma il' com I
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trc, s 13418s71
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Esta iniciativa legislativa vem no seguimento da petiçåo pública intitulada "Direitos dos
PAIS de Crianças/Jovens com CANCRO

-

Legislação desajustada ou inexistente, falta

de apoio financeiro", da autoria da associagão uAPHu

Associaçåo de PAIS Heróis.

-

Face a todos os fatores supramencionados, såo apresentadas as seguintes propostas
de alteraçåo no presente diploma:

- O trabalhador pode faltar ao trabalho

para prestar assistência inadiável

e

imprescindível, em caso de doença ou acidente, aos filhos, até 30 dias por ano ou
durante todo o período de eventual hospitalizaçåo, independentemente da idade da
criança/jovem;

- Para o exercício do direito de licença a assistência a filho, o trabalhador informa o
empregador, por escrito e com a antecedência de 10 dias, ao invés dos atuais 30 dias;

-

Dispensa do período máximo de 4 anos da licença para assistência a filho com

deficiência ou doença crónica, desde que, devidamente comprovada por atestado
médico, tendo em considera$o as especificidades

e complexidades das diversas

doenças e das necessidades apresentadas pelos menores no decorrer do tratamento;
- Alargamento da idade do menor com deficiência ou doença crónica, de 1 para 3 anos,

com vista à reduçäo do tempo de trabalho em cinco horas no período normal de trabalho
semanal;
- Redução dos prazos estabelecidos para as diversas entidades, entidade empregadora

e entidade competente para na área da igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres, na análise do pedido de autorizaçåo de trabalho a tempo parcial, de 85 dias
para 42 dias;

-

lntegraçåo dos trabalhadores independentes para atribuiçåo dos subsídios de

assistência a filhos e assistência a netos;
- Alargamento da atribuiçäo do subsídio para assistência a filho menor, até os 30 dias,

independentemente da idade da criança/jovem,

- Alargamento da atribuiçåo do subsídio para assistência a filho com deficiência
doença crónica, pelo período de tratamento necessário;

Grupo Parlamentar do JPP I Rua da alfândega, n,e 7 1, 9050-059 Funchal - Portugâl
ppaIram @gmaiL com I
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t4xr291220981
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- Aumento do montante do subsídio por riscos específicos e para assistência a filho e
do subsídio para assistência a filho com deficiência ou doença crÓnica para 100o/o da
remuneraçåo de referência do þeneficiário, ao invés dos atuais 65%;

- Aumento da percentagem em que acresce o subsídio para assistência a filho com
deficiência ou doença crónica de2o/o para20o/o, para residentes nas regiöes autÓnomas;

- Aumento do montante

mínimo dos subsídios de apoio para assistência a filhos

menores para o valor do indexante dos apoios sociais IAS;
- Criaçäo de uma licença excecional complementar para assistência à família com filho
com deficiência ou doença crÓnica, num período não superior a três meses, permitindo
a que, nas situaçöes de maiOr riSCo no tratamento do menor, ambos os progenitores
estejam presentes no apoio à crianga ou jovem'
alínea
Assim, a Assembleia Legislativa da Regiåo Autónoma da Madeira, nos termos da
f), do n.o 1 do artigo 227.o da Constituiçåo da República Portuguesa; o n'o 2 do artigo
1g1.o,

o artigo 175j e o n.o 1 do artigo 176j, todos do Regimento da Assembleia

Legislativa Regional; a alínea þ) do n.o 1 do artigo 37.o e artigo 44'o, ambos do Estatuto
Político-administrativo da Regiåo, apresenta o seguinte projeto de proposta de lei à
Assembleia da RePública.

Artigo

1o

Alteraçäo ao Gódigo do Trabalho
em
Säo alterados os artigos 49.o, 52.o, 53.o, 54.o,57.o do Código do Trabalho, aprovado

anexo à Lei n.o Tl2OOg, de 12102, com as alteraçöes introduzidas pela Retificaçåo n.o
21l2}Og,de 18/03; Lein.o 105/2009, de 14109; Lei n.o 5312011, de 14110; Lei n'o 2312012,
de 25106); Retificaçåo n,o 3812012, de 23107; Lei n.o 4712012, de 29/08; Lei n'o 69/2013'
14104);
de 30/08; Lei n.o 2712014,de 08/05; Lei n.o 5512014, de 25108; Lei n'o 2812015, de

Lei n.o 12A/2O15, de 01i09 e a mais recente Lei n'o 8/2016, de 01/04 que aprovou o
Código do Trabalho, que passam a ter a seguinte redaçäo:

* Portugal
Grupo Parlamentar do JPP I Rua da alfåndega, n's 71' 9050-059 Funchal
INIPC:5134185711Site:http://juntospelopoÃ'pt'vu/l
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<Artigo 49.o

(...)

1

- O trabalhador

pode faltar ao trabalho para prestar assistência inadiável e

imprescindível, em caso de doença ou acidente, aos filhos menores, até 30 dias por ano
ou durante todo o período de eventual hospitalizaçäo.

- Revogado.
3-(..)

2

- (.,,)
5 - (,,.):
a) (...);
þ) (...);

4

c) (...).
6

-

No caso referido no n.o 3 do artigo seguinte, o pai ou a mäe informa o respetivo

empregador da presta$o de assistência em causa.
7

-

(.,.).

Artigo 52.0
(..,)

- (...)
2 - (...).
3-(..).
4 - (.,,),
5 - (,.,).
1

6

-

Para exercício do direito, o trabalhador informa o empregador, por escrito e com a

antecedência de 10 dias:

a)
b)

(...);

c)

Revogado;

d)

(...).

7-(

(...);

.).
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previstos
pelo trabalhador, dentro dos limites
À prorrogaçao do período de licença

-

a antecedência
o empregador, por escrito e com
nos n.os 1 e 2,o trabalhador informa

de30dias,deacordocomodispostonasalíneasa)ac)doponto6desteartigo'

e-(
Artigo 53.o

(.)
ou
para assistência de filho com deficiência
licença
a
direito
têm
progenitores
1 - os
médico'
doença crónica, confirmada por atestado

- Revogado.
3-É aplicável à licençaprevista

2

n'os 5 a
no n.o 1o regime constante nos

I

doartigo

anterior
4

-

(...)
Artigo 54.o
(...)

1-osprogenitoresdemenorcomdeficiênciaoudoençacrónica,comidadenäo

de trabalho
de cinco horas do período normal
superior a três anos, têm direito a reduçäo
especiais, para assistência ao filho'
semanal, ou outras condiçöes de trabalho

- (,..).
3 - (...).
4 - (...).
5 - (,..).

2

6-(

.):

a) (. .)
b) (,,')
7

-

(...)

t'nchal - Portugal
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Artigo 57.o

(...)

- O trabalhador que pretende trabalhar a têmpo parcial ou em regime de horário de

1

trabalho flexível deve solicitá-lo ao empregador, por escrito, com a antecedência de 15
dias, com os seguintes elementos:
a) (.,.);
b) (.,.):
i,

(

);
);

¡i¡.

c)(

(,

);

)

- (...).
B - No prazo de 10 dias contados

2

a partir da receçåo do pedido, o empregador comunica

ao trabalhador, por escrito, a sua decisäo.

4-(.).
S - Nos dois dias subsequentes ao fim do pazo para apreciaçåo

pelo traþalhador, o

empregador envia o processo para apreciaçäo pela entidade competente da área da
igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, com cópia do pedido' do
fundamento da intençäo de o recusar e da apreciaçåo do trabalhador.

6

- A entidade referida no número anterior, no prazo de quinze dias, notifica o

empregador e o trabalhador do seu palecer.
7

-(.

.).

I-(..).
a)

Se nåo comunicar a intençäo de recusa no prazo de 10 dias após a receçåo do
pedido;

e

-

10

b)

(...);

c)

(...).

(,..)

-

(.,.),D
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Artigo

2.o

Aditamento ao Código do Trabalho
É aditado o artigo 53,o-A ao Código do Trabalho, aprovado em anexo à Lei n.o 712009,
de 12102, com as alterações introduzidas pela Retificaçåo n.o 2112009, de 18/03; Lei n'o

Lei n.o 2312012, de 25/06); RetificaSo
n: 38/2Q12, de 23107; Lei n.o 4712012, de 29/08; Lei n.o 69/2013' de 30/08; Lei n'o
2712014, de 08/05; Lei n,o 55t2A14, de 25i08; Lei n.o 2AnO15, de 14104); Lei n'o
'10512009, de 14109; Lei n.o 5912011,

de

1411O;

do
1ZOl2O1S,de 01/09 e a mais recente Lei n,o 8t2O16, de 01/04 que aprovou o Código

Trabalho, com a seguinte redaçåo:
<Artigo 53.o-A

Licença excecional complementar para assistência à família com filho com deficiência
ou doença crónica
1

- Em casos excecionais, o progenitor

que nåo esteja a gozar a licença para assistência

a filho com deficiência ou doença crónica tem direito a uma licença excecional de apoio
à família, nas seguintes modalidades:

a)
b)

A vigência da licença näo poderá ultrapassar os três meses consecutivos;
para o exercicio do direito, o trabalhador informa o empregadol, com a entrega
de um atestado médico.>

Artigo
Alteraçäo ao Decreto-Lei

30

n.o 91/2009,

de 9 de Abril'

Os artigos 7.o, 19,o, 20.o, 35.o, 36.0, 38,o,75,o do Decreto-Lei n.o 91/2009, de 9 deAbril,

passam a ter a seguinte redaçåo:
<Artigo 7,o

(...)
1

-

(.,.):

a. (...);
b. (..,)r

* portugal
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c. (...);
d, (...);
e.

(..,);

f.

(., ,);

s.(.,.)l

h. (.,.);

i,

(..,)

2-

(...)

-

(.,,)

3

*

4

as prestaçöes
Aproteçåo conferida aos trabalhadores independentes nåo integra

previstas no n.o 2,
Artigo 19.o

(.
1

* O subsldio para assistência a filho

)

é concedido, nas situaçöes de impedimento para

prestar assistência
o exercício da atividade laboral determinadas pela necessidade de
ou acidente'
inadiável e imprescindível a filhos menores, em caso de doença
medicamente certificadas, nos seguintes termos:

a.

cada ano civil ou
Num período máximo de 30 dias, seguidos ou interpolados, em

durante todo o período de eventual hospitaliza$o'

b. Revogado.
2- (...).
3 - (,,,).
4 - (...).
Artigo 20.o

( ,.)
é concedido um
Em situaçöes de impedimento para o exercício da atividade laboral
subsídio para assistência a filho com deficiência ou doença crónica'
1

-

2

-

(...):
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a) Revogado;
b) (...)
Artigo 35.o

(. ,)
O montante diário dos subsidios por riscos específicos e para assistência a filho é igual

a

100o/o

da remuneraçåo de referência do beneficiário.

Artigo 36.o
(..

1

-

.)

O montante diário dos subsídios para assistência a filho com deficiência ou doenga

crónica é iguala 100% da remuneração de referência do beneficiário, tendo como limite

máximo mensal o correspondente a duas vezes o indexante dos apoios sociais (lAS).
2

-

Caso os beneficiários residam nas regiöes autónomas ou, a uma diståncia superior

a 300 km da unidade de saúde em queståo, o montante do subsídio por assistência a
filho é acrescido de20o/o.

Artigo 38.o
{.,. )

1

-

O montante diário dos subsídios presentes no presente capltulo nåo pode ser inferior

ao valor do indexante dos apoios sociais (lAS).
2

-

O montante diário mínimo do subsídio parental alargado näo pode ser inferior a 600/o

de um 30 avos do valor do lAS.
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Artigo 75.o
(...)

1

-

(,.,).

2 - A certificaçäo médica de deficiência, na situagåo de filho com deficiência, é
dispensada o caso de estar a ser atriþuída uma prestaçåo por deficiência.
3

* A certificaçåo médica de doença

crónica, na situaçåo de filho com doença crónica,

apenas é exigível aquando da apresentaçäo do primeiro requerimento.>>

Artigo

4.o

Aditamento ao Decreto-Lei 91/2009, de 9 de abril
Säo aditados os artigos 20.o-A; 36.0-A ao do Decreto-Lei 91/2009, de 9 de aþril, com a
seguinte reda$o:
<Artigo 20,o'A

Subsidio excecional complementar para assistência å família com filho com deficiência
ou doença crónica
1

-

Em casos excecionais, o progenitorque näo esteja agozer a licença para assistência

a filho com deficiência ou doença crónica tem direito a uma licença excecional de apoio

à família, nas seguintes modalidades:

a)
b)

A vigência da licença näo poderá ultrapassar os três meses consecutivos;
Para o exercício do direito, o trabalhador informa o empregador, com a entrega
de um atestado médico.
Artigo 36.o-A

Montante do subsídio excecional complementar para assistência à família com filho
com deficiência ou doença crónica
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O montante diário do subsídio complementar para assistência à família com filho com
deficiência ou doença crónica é igual a 1000/o da remuneraçåo diária de referência do
beneficiário, tendo como limite o equivalente diário a duas vezes o indexante dos apoios

sociais (lAS).>

Artigo

4o

Entrada em vigor
A presente lei entra em vigor com o orçamento do próximo ano.

O Presidente do Grupo Parlamentar do JPP

af-

Sousa
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