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Assembleia Legislativa da Região Autionoma dos Acores
COMISSA0 DE POLiTICA GEFtAL

INTRODUCAO

A Comissäo de Politica Geral reuniu, no dia 6 de Margo de 2009, na Delegagäo da

Assembleia Legislativa da Regiâo AutOnoma dos Agores, em Ponta Delgada, a fim

de proceder a Audigäo do Vice-Presidente do Governo Regional e dar parecer

Proposta de Decreto Legislativo n o 2/2009, que "Regula a concessao, atravós dos

Servigos dependentes do Membro do Governo corn competéncia na area da

Administraggo POblica, de apoio socio-econOmico aos seus beneficiarios em

situagOes socialmente gravosas e urgentes".

CAPiTULO
ENQUADRAMENTO 3UR1DICO

A iniciativa legislativa do Governo Regional funda-se no disposto da alinea f) do

artigo 88° do Estatuto Politico Administrativo da Regiao AutOnoma dos Acores e a

sua apreciagão e emissäo de parecer ocorre ao abrigo da alinea b) do artigo 42 0, do

Regimento da Assembleia Legislativa da Regiäo AutOnoma dos Acores.

CAPITULO II
APRECIACAO NA GENERALIDADE

A presente iniciativa legislativa visa regular a concessâo de apoio socioeconOmico

aos seus beneficithrios, em situagOes socialmente gravosas e urgentes.

Para tal, a Comissão ouviu o Senhor Vice-Presidente do Governo Regional dos

Acores, que é o membro do Governo corn competOncia na area da Administragão.

Assim, o Presidente da Comissào agradeceu a disponibilidade do Senhor Vice-

Presidente do Governo para a audigäo agendada, no ambito da Proposta de Decreto
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Legislativo Regional n o 2/2009, dando a palavra aquele Membro do Governo para

apresentagâo da iniciativa legislative.

o Senhor Vice-Presidente inforrnou que aquela proposta visa criar o

enquadramento juridico, criando as regras relatives a concessao de apoio secio-

econemico aos trabalhadores em fungOes pOblicas, tendo em vista prevenir, reduzir

e resolver problemas de emergéncia, face a situagOes de insuflciância de

rendimentos.

Este apoio destina-se aos casos que nao possam ser resolvidos atraves dos regimes

gerais de protecgeo social, tendo em vista assegurar a dignidade dos trabalhadores

da fungâo pUblica regional e podere ser do tipo nao reembolsthvel, reembolsevel ou

misto.

A atribuicao dos apoios sere feita mediante de estudos realizados por tdcnicos da

seguranga social, e concedidos de acordo corn a situagao socioeconemica e por um

period° de urn ano.

Este proposta de Decreto Legislativo Regional que foi transposta do Decreto-Lei no

122/2007, de 27 de Abril, visa tambem equiparar os funcionerios da administragao

regional corn os da Administragao Central que já beneficiavam deste tipo de apoios.

o Presidente da Comissão questionou o Vice-Presidente do Governo quanto

comunicagao da UGT que declinou a emissão de parecer, porquanto a proposta nao

foi objecto de negociagao colectiva entre os sindicatos e o Governo Regional, nos

termos da alinea c) do artigo 6 0 da Lei n o 23/98, de 26 de Maio.

No entendimento do Governo, esta é uma proposta do Governo Regional a

Assembleia Legislative que visa o enquadramento destes apoios, nao constituindo

urn regime geral de prestagao social corn carecter regulamentar, mas urn apoio

pontual que necessita de enquadramento legislativo.

Nao se trata de retirar beneficios aos funcionerios mas acrescentar auxilios e

protecgao, nem tão pouco se !hes retiram direitos adquiridos, nem acredita que
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algum sindicato pretenda entravar esta legitimidade governamental ou atrasar este

beneficio.

entendimento do Governo que a matèria em causa nä° é objecto de negociagão

colectiva.

O Deputado Manuel Herberto Rosa, em nome do Grupo Parlamentar do PS,

comunicou que era pertinente o alerta do Presidente da Comissao, porquanto telt

de ser salvaguardados os pressupostos da alinea c) do artigo 6 0 da Lei n o 23/98,

de 26 de Maio, assinalando que o Governo Regional nào dispeie de competência

legislativa, a qual 0 competkcia da Assembleia Legislativa.

Assim, entendeu que esta Comissào deverth diligenciar no sentido de ser cumprida a

legislag5o.

A Deputada Piedade Lalanda interveio para questionar se esta proposta legislativa

visava resolver casos pendentes que aguardavam apoio, ou se esta legislagao visa

ajustar os beneficios que JO se aplicam na Administragäo Central.

O Vice-Presidente informou que tinha conhecimento de alguns casos de

funcionários que aguardavam a aplicagão desta legislag5o, näo conhecendo o

ntimero exacto de situagees. No entanto, o Governo tern consciéncia que podere

haver situagOes de familias com caréncias que poderäo vir a beneficiar desta

medida.

O Presidente da Comissäo interrogou o membro do Governo quanto ao universo de

funcionarios ou trabalhadores em fungOes ptiblicas que serâo beneflciados por esta

medida e qual o montante de apoio que se prev8 despender. Por outro lado,

questionou das raz'Oes porque a proposta de Decreto Legislativo nä° contempla a

avaliagào do impacto destas medidas nos Acores, tal como preve a legislagào

nacional.

O Vice-Presidente informou que existe no Orgamento Regional dotagão adequada

para aplicagäo desta proposta, atraves do Programa 27 - Medidas de Apoio Social,
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tendo sido reforgada para € 300 000, montante que podere ser reforgado, pois é

urn valor meramente indicativo.

Por outro lado, entende o Governo Regional que nao faz sentido a avallageo do

impacto desta medida, por nâo ser necesserio, pois a sua avaliagao decorrere

depois da prepria aplicagâo desta medida.

o Presidente da Comissao informou que o Grupo Parlamentar do PSD net)

subscreve a posigào do Vice-Presidente do Governo, devendo ser cumprida a

legislagão quando ao dever desta iniciativa ser objecto de negociagão colectiva corn

os sindicatos nos termos da aludida Lei n o 23/98.

CI Grupo Parlamentar do PS entende que he que diligenciar para que este apoio

seja aprovado corn celeridade, corn vista a fazer face as situagOes complicadas de

insuficidncia de rendimentos.

o Deputado Paulo Estäväo da Representagao Parlamentar do PPM, entende

igualmente que sejam agilizados os procedimentos, visando a aprovageo repida

desta proposta.

CAPITULO II
NEGOCIACAO COLECTIVA E PARTICIPACAO DOS TFtABALHADORES DA

ADMINISTRACAO POBLICA EM REGIME DE DIREITO PBBLICO

o Presidente da Comissäo deu conhecimento a Comissão de que a UGT, consultada,

se pronunciou no sentido de que a iniciativa legislativa ern apreciageo nâo foi

objecto de negociagao colectiva, mostrando-se violado o disposto no artigo 6 0 da lei
no 23/98, de 26 de Maio.

A Comissao, por unanimidade, deliberou proceder as publicagees necessaries a

garantia do direito de participagâo dos trabalhadores, atraves das suas associagOes

sindicais, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 10 0 e 120 da Lei no
23/98, de 23 de Maio e do artigo 124. 0 do Regimento da Assembleia Legislative da

Regiäo Autenoma dos Acores, aprovado pela Resoluck n o 15/2003/A, de 26 de

Novembro.
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A iniciativa legislativa foi publicada na Separata n o 52 do Dial-I° da Assembleia

Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores e sujeita a publicacäo de an6ncios na

Imprensa, nos termos da documentag go constantes do respectivo processo, corn

prazo de promincia ate ao dia 3 de Abril de 2009.

A Comissa-o nä° recebeu qualquer participacão dos trabalhadores.

CAPiTULO III

APRECIACAO NA ESPECIALDADE

Na especialidade, o Grupo Parlamentar do PS propOs a alteracào ao artigo 12 0, que

ficare corn a seguinte redaccao:

A regulamentagao e os modelos dos documentos necessarios a correcta execucao

do presente diploma sac) aprovados pelo membro do Governo Regional corn

competencia na area da administragão p6blica.

Esta alteragao foi aprovada por unanimidade.

CAPiTULO IV

SiNTESE DAS POSICOES DOS DEPUTADOS

Os Grupos Parlamentares do PS e do CDS/PP, bem como a Representagäo

Parlamentar do PPM votam a favor da iniciativa.

0 Grupo Parlamentar do PSD reserva a sua posigäo para Plenério.

CAPITULO V

CONCLUSOES E PARECER

Corn base na apreciacgo efectuada, na generalidade e na especialidade, a

Comissao de Politica Garai, por maioria, da parecer favoravel a Proposta de

Decreto Legislativo Regional no 2/2009.
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Em consequencia, a Proposta de Decreto Legislativo Regional n o 2/2009, que regula

a concessào, atravós dos Servicos dependentes do Membro do Governo corn

competância na area da Administragäo Pablica, de apoio sOcio-econOrnico aos seus

beneficial-los em situagifies socialmente gravosas e urgentes, esta em condigOes de

ser agendado para debate e votagào em Pierian°.

Anexa-se o parecer da UGT.

Ponta Delgada, 15 de Abril de 2009

0 Relator

Ant6nio Pedro Costa

0 presente relatOrio foi aprovado por unanimidade

0 Presidente

•••••\

Pedro Gomes
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UGT/ACORES
Ras Dr. Solo FranIseu de Soma, a.° 20 -I' Andar

9500-187 PONTA DELGADA

Tdef: 296 287195
TeL/Fax: 296 38 31 /11

descant.° weed
NIFt 941093982
N. ropusta unlicar is refereneas deste One°.

Exit Senhor
Dr. Pedro Games
Presidente da Comissao de Polftica Geral da
ALRA
Rua Marcelino Lima
9901 —858 HORTA

Amnia:

UNI2k0 GERAL
DE TRABALHADORES

DELEGA00 DOS /CORES
CC Ao Etna Salter Preside:0e do Governo Regional das Acores

5/ret:	 Wrcf: 30/2009
	

proceed::
	

date: 2809.02.19
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AOS SEVS BENEFICIARIOS EM SMJAC ES SOCIALMENTE GRAVOSAS F IlltGENTES"

Sobre o assunto id,entificado em epigrafe, inform° V'. Et. que eata central sindleal
declina a endssio de qualquer parecer nests fase porquanto a proposta de Decreto
aprego nb foi object° de negociacito colectiva entre os sindicatos do sector filiados na UGT
e o Governo Regional, violando-se assirn o disposto no artigo 6°. da Lei if. 23/98, de 26 de
Maio, que estabelece o regime de negociapito colectiva e a parlicipacao dos trabalhadores da
Administracao Ptiblica em regime de direito páblico.

Esperando tratar-se de mew lapso, aguarda-se, pois, pea aberttwa do respectivo process°
negocial por parte da Vice-Presidència do Govern° Regional dos Acores, process° do qual os
sindicatos filiados da UGT tulo prescinciem nem ablicam enquanto merrogativa constitucional
que lhes assiste.

Sem outro assunto, subscreve-se

0 Secretirio Coorclenador

eierke
ASSEMBLEiALEGISLAT1VA DA

REGIA0 AUT6NOMA DOS ACORES

ARQUIVO

Entrada 1963  proc WI /0 Z.

Data:_laJ 041	 Z I 740-i

Francisco Jose Duarte Pimentel

Toda a Correspondlincla clover& son dirigida ao Socrotirio Coordanador da Delogagio da DDT/ACORES
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