
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA
REGIAG AUTONOMA DOS ACORES

AR QUIVO

Entrada_ 1: 9 5 9_ Proc. rP

Data: C.:1/ id) 2.10_Nt1ls ZS .t

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

COMISSAO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS

RELATORIO E PARECER SOBRE 0 PROJECTO DE

RESOLUCAO — "PLANOS DE REGULARIZACAO DE

DIVIDAS AO FISCO E A SEGURANCA SOCIAL"

17 de Abril de 2009



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIAO AUTONOMA DOS ACOFtES

COMISSAO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS

CAPITULO I

INTRODUCAO

A Comissao de Assuntos Sociais reuniu nos dias 16 e 17 de Abril, na delegacão da

Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores, na Cidade de Ponta Delgada,

para analisar, relatar e emitir parecer sobre o Projecto de Resoluck) — "Pianos de

Regularizacao de Dividas ao Fisco e a Seguranca Social".

Na referida reuniao a Comissào ouviu o Deputado Pedro Gomes em representack do

Grupo Parlamentar proponente da iniciativa, procedeu a audicao da Secretaria Regional

do Trabalho e Solidariedade Social, assim como a analise e emissào de parecer

referentes ao Projecto de Resoluck em apreciacao.

A iniciativa em analise deu entrada na Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos

Acores no dia 9 de Marco de 2009 e foi submetido a apreciacao das Comisseies de

Economia e de Assuntos Sociais, por despacho do Presidente da Assembleia, datado do

dia 11 do mesmo mes, para apreciacão e emissao de parecer ate ao dia 30 de Marco de

2009.

Na impossibilidade de se proceder a audickp do membro do Governo Regional corn

competencia em materia de seguranca social foi solicitada a prorrogacao do prazo

estabelecido para emissao de parecer por trinta dias, tendo a mesma sido autorizada.
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CAPITULO H

ENQUADRAMENTO JURIDIC°

o Projecto de ResolucAo em apreciacao foi apresentado por iniciativa do Grupo

Parlamentar do Partido Social Democrata, exercida nos termos do estatuido na alinea d)

do n.° 1 artigo 31.0 do Estatuto Politico Administrativo da Regiao Aut6noma dos Acores

aprovado pela Lei n.° 2/2009, de 12 de Janeiro, em conjugacao corn o disposto no artigo

114.° do Regimento da Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos Acores que

aborda o poder de iniciativa.

Nos termos do artigo 145.° do Regimento da Assembleia Legislativa, aplicam-se aos

projectos de Resolucao, corn as devidas adaptacties, as disposicties regimentais relativas

ao processo legislativo comum, com excepcao das enumeradas no n.° 1 do mesmo

artigo. 0 debate das iniciativas em plenario é precedido da sua apreciacdo pelas

comisseies especializadas permanentes, em raid.° da matdria, cabendo a estas elaborar os

correspondentes relatOrios, nos termos do disposto na alinea a) do artigo 42.° do

Regimento da Assembleia.

Nos termos da Resolucao da Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos Acores

n.° 3/2009/A, de 14 de Janeiro, as materias relativas a "solidariedade e seguranca social"

sat) competéncia da Comissao de Assuntos Sociais.

A analise efectuada no ambito da Comissao de Assuntos Sociais incidiu exclusivamente

sobre a medida que visa a regularizacdo de dividas das empresas a seguranca social

porquanto apenas esta se inclui no ambito da area de competencia da Comissao.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

COMISSAO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS

CAPITULO III
PROCESSO DE ANALISE

A Comissão deliberou ouvir o Grupo Parlamentar proponente da iniciativa e a

Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social.

A Comissào reuniu nos dias 16 e 17 de Abril de 2009, na delegacào da Assembleia

Legislativa da Regiào AutOnoma dos Acores, na Cidade de Ponta Delgada, para

proceder as audicOes, a andlise do Projecto de Resolucdo e a emissão de parecer.

0 RelatOrio foi aprovado pela SubcomissAo, na sua reuniäo de 20 de Abril de 2009,

realizada na sede da Assembleia.

Apresentacio da iniciativa pelo Proponente:

0 Deputado Pedro Gomes, do Grupo Parlamentar do PSD, procedeu A apresentacdo da

iniciativa salientando o seu enquadramento temporal anterior A aprovacdo do Plano e

Orcamento da Região para o ano de 2009.

Na opinião do proponente, esta é uma resolucdo "tranquila e oportuna" face ao actual

contexto da economia internacional, nacional e acoriana, propondo a intervencão do

Govern° Regional numa area em que competencialmente pode dispor: a regularizack

de dividas a seguranca social.

Citando o discurso do Presidente do Governo Regional aquando do encenamento do

debate sobre o Plano e Orcamento da Regiäo para 2009, o proponente, argumenta que o

Govern° tambêm revela preocupacdo com esta matária anunciando medidas que vac, no

sentido da Resolucäo apresentada pelo Partido Social Democrata.

Trata-se, assim, em seu entender, de uma iniciativa ütii e de oportunidade reconhecida.
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COMISSAO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS

Finda a apresentacao seguiu-se urn periodo para esclarecimentos no qual intervieram os

Deputados NOlia Amaral, Artur Lima e Zuraida Soares.

A Deputadalia Amaral quis saber se, da leitura do discurso do Presidente do

Govern° Regional e da interpretacao de que a referida referência ia "no sentido da

resolucao do PSD" se podia inferir que o PSD considerava satisfeito o objectivo

expresso no seu Projecto de Resoluchlo no que diz respeito a regularizacao das dividas

das empresas a seguranca social.

Perante uma resposta negativa, solicitou que o Deputado Pedro Gomes clarificasse o

que, na opiniao do PSD, seria a duracao adequada dos pianos de pagamento a acordar

corn as empresas e em que difeririam esses planos de pagamento daqueles que estao ja

previstos e anunciados pelo Govern° Regional.

0 Deputado Artur Lima solicitou uma maior clarifieacao de quais seriam as empresas

alvo dos planos de pagamento propostos, se todas as que estejam em situacao de

incumprimento, independentemente dos motivos que levaram a essa situacao, ou se

apenas aquelas que, sendo cumpridoras, se encontram numa situacao de particular

dificuldade.

Questionou tambêm o proponente sobre o diagnOstico da situacao que tera levado a

apresentacao do Projecto de Resolucao, designadamente: quantas empresas se

encontram em situacao de incumprimento, quais, e quais os factores que levaram a esse

incumprimento.

A Deputada Zuraida Soares quis saber quais as contrapartidas que sera° exigidas as

empresas.
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Em resposta As questfies colocadas o Deputado Pedro Gomes afirmou que o PSD

pretende propor exactamente o que esti escrito no Projecto de Resolucdo, que a

iniciativa do PSD se situa no dominio das escolhas e das opcfies, sendo a opc -do do PSD

pela existencia de urn piano de regularizacdo das dividas. A este propOsito lembrou que

esta tern sido uma opcdo recorrente e que se trata de uma iniciativa que para alem de

apoiar as empresas tambem proporcionard uma maior captacão de receita por parte do

Estado.

Audiclio da Secretitria Regional do Trabalho e da Solidariedade Social:

A Secretaria Regional iniciou a sua intervencäo afirmando tratar-se de uma iniciativa

pouco fundamentada e sem razdo de ser.

A fundamentar a sua posicäo partilhou corn a Comissào dados referentes A situacdo das

empresas da Regiâo perante a seguranca social, salientando que os maiores devedores

antecedem a situacAo de crise de que hoje tanto se fala. Trata-se de empresas que

inclusivamente não pagam as cotizacOes dos trabalhadores, prAtica que a Secrearia

Regional considerou profundamente injusta e denominou de "crime".

A Secretdria Regional informou ainda que, so este ano, de Janeiro ate hoje foi possivel

renegociar a divida e acordar pianos de pagamento corn 70 contribuintes, recuperando

cerca de 9 milhOes de euros em divida Este e um processo que esta ern curso desde

2006, ano ern que foram criadas as secceies de processo.

A finalizar a SecretAria Regional informou nab ter conhecimento de haver urn volume

elevadissimo de empresas que tenham deixado de cumprir as suas obrigacOes para com

a seguranca social, não ter conhecimento de nenhuma empresa ern dificuldades por nâo

ser possivel acordar urn piano de pagamentos corn a seguranca social e, contrariamente,

6



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIA0 AUTONOMA DOS ACORES
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estar a ser cumprido, corn rigor, o prazo para emissão da declaracào comprovativa de

situacão regularizada.

Na opiniâo da Secrethria Regional ilk podemos criar urn sistema paralelo ao nacional

nem devemos despenalizar situacties que são crime. Devemos sim continuar a apoiar as

empresas que pretendem regularizar a sua situacdo contributiva, como tern vindo a ser

feito.

Finda a apreciacão da iniciativa, a Secretaria Regional do Trabalho e da Solidariedade

Social disponibilizou-se para responder as queste'es que os Senhores Deputados

entendessem colocar.

Não houve qualquer pedido de esclarecimento.

CAPITULO IV

APRECIACAO NA GENERALIDADE

0 projecto de Reso1K -do em analise assenta no pressuposto de que as dificuldades com

que os agentes econOmicos regionais se debatem, fruto da crise econOmica e financeira

que se faz sentir ao nivel global, "so poderdo ser atenuadas corn a intervencdo dos

poderes pnblicos".

Corn base neste entendimento, e reconhecendo o mdrito das medidas de combate a crise

ja propostas e implementadas pelo Govemo Regional, o proponente considera que o seu

alcance poderia ser melhorado, pelo que prop& que sejam adoptadas medidas

adicionais, nomeadamente a delineacao de pianos de regularizacao de dividas das

empresas ao fisco e a seguranca social.
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Na avaliacao efectuada pelo proponente, perante o actual contexto financeiro e

econdmico, muitas empresas tern optado pela manutencao dos postos de trabalho e do

nivel de rendimentos dos seus trabalhadores ainda que, em algumas situacties, em

detrimento da manutencao de uma situacao contributiva regularizada perante a

seguranca social. Assim, e encontrando-se em situacao de incumprimento, ficam

impedidas de aceder aos apoios disponiveis e que "poderiam ser positivos para o

equilibrio econOmico e financeiro das empresas".

proposta a promocao de pianos de pagamento faseado das dividas das empresas a

seguranca social por forma a que estas mantenham uma situacao contributiva

regularizada e, como tal, relinam as condicaes necessarias a formalizacao de

candidaturas a programas de apoio, nomeadamente as medidas de emergencia criadas

pelo Governo.

CAPITULO V

PARECER

Os Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista pronunciaram-se contra a

aprovacao do Projecto de Resolucao por considerarem nao ter ficado claro em que medida o

mesmo se distinguiria das medidas ja em vigor ou anunciadas, nao representando assim

qualquer mais valia para as empresas da Regiao.

0 Deputado do Grupo Parlamentar do CDS/PP considerou terem ficado igualmente por

esclarecer quais os criterios para definicao das empresas a abranger pelo piano de

regularizacao proposto, assim como a salvaguarda de que a sua implementacao nao

corresponderia a uma situacao de injustica para com as empresas cumpridoras dos seus

compromissos pan corn a seguranca social pelo que se abstiveram, com reserva de posicao

final para o Plendrio.
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COMISSÀO PEFtNIANENTE DE ASSUNTOS SOCIALS

A Deputada do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda absteve-se, corn reserva de posicao

final para o Plenario.

Os Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata pronunciaram-se pela

aprovacão da iniciativa.

Assim, a Comissào deliberou, por maioria, emitir parecer desfavordvel a aprovacdo,

pelo Plendrio da Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores, do Projecto

de Resolucao — "Pianos de Regularizacào de Dividas ao Fisco e a Seguranca Social".

Ponta Delgada, 17 de Abril de 2009.

A Relatora,

kl1;1-;

(N6lia Amaral)

0 presente relatOrio foi aprovado por unanimidade.

A Presidente,

(Claudia Cardoso)
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