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Projeto de Lei n.º 510/XIV/2.ª 

Assegura a remuneração de referência a 100% aos trabalhadores que integram 

grupos de risco, no âmbito da doença covid 19 

 

(Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português) 

 

– Nota Crítica da CIP – 

 

O Projeto de Lei em referência (doravante PL), visa alterar o Código do Trabalho (doravante CT) em vigente 

em torno de dois institutos, a saber: presunção de contrato de trabalho e contrato a termo resolutivo. 

 

De acordo com o expresso na respetiva “Exposição de Motivos”, o Grupo Parlamentar do Partido 

Comunista Português (doravante PCP) justifica a apresentação do PL em apreço com base na necessidade 

de se manterem os rendimentos dos trabalhadores imunodeprimidos e portadores de doença crónica 

que, de acordo com as orientações da autoridade de saúde, devam ser considerados de risco. 

 

Para o efeito, através do PL em análise, o PCP projeta aditar ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 

um novo artigo – o artigo 25.º-E (Apoio excecional de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos) 

–, com a seguinte teor: 

“1 –Às faltas previstas no número 1 do artigo 25.º-A é aplicável o disposto na alínea a) do número 2 do 

artigo 255.º do Código do Trabalho. 

2 –Após o período previsto no número anterior é aplicável aos trabalhadores abrangidos pelo número 1 

do artigo 25.º-A o regime previsto no número 4 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 

março, na sua redação atual. 

3 – O Governo procede às transferências para a Segurança Social dos montantes correspondentes às 

despesas cuja responsabilidade de pagamento lhe seja atribuída.” (sublinhado e sombreado nossos). 

 

O n.º 2 supratranscrito, remete para “o período previsto no número anterior”. Só que, no “número 

anterior”, ou seja, no n.º 1, não se alude ou encontra expresso qualquer período, pelo que sempre cumpre 

esclarecer o sentido da remissão constante do n.º 2 em causa. 
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