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INTRODUÇÃO 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais procedeu à apreciação, relato e emissão 

de parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência o Presidente da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sobre a Proposta de Decreto Legislativo 

Regional n.º 39/XII - “Procede à organização do trabalho médico suplementar nos 

serviços de urgência e de atendimento permanente do Serviço Regional de Saúde”. 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

A Proposta de Decreto Legislativo Regional em apreciação foi apresentada pelo Governo 

Regional, ao abrigo do poder de iniciativa legislativa que decorre da alínea f) do artigo 88.º do 

Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores (Lei n.º 39/80, de 5 de 

agosto, alterada pelas Leis n.os 9/87, de 26 de março, 61/98, de 27 de agosto, e 2/2009, de 12 

de janeiro), em conjugação com o disposto no artigo 114.º do Regimento da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores (Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 15/2003/A, de 26 de novembro, alterada pela Resolução da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 3/2009/A, de 14 de janeiro). 

A iniciativa legislativa em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo artigo 119.º, sendo 

que a respetiva apreciação e emissão de parecer exerce-se ao abrigo do disposto na alínea a) 

do artigo 42.º e n.º 1 do artigo 123.º, todos do Regimento. 

Considerando a matéria da presente iniciativa, constata-se que a competência para emitir 

parecer é da Comissão de Assuntos Sociais, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores n.º 1/2021/A, de 6 de janeiro, alterada pela Resolução da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 49/2021/A, de 11 de agosto, que 

aprova as competências das comissões especializadas permanentes. 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E ESPECIALIDADE  

De acordo com o seu artigo 1.º, a presente Proposta de Decreto Legislativo Regional visa o 

seguinte: “1. A realização de trabalho médico suplementar no âmbito do Serviço Regional de 

Saúde não está sujeita a quaisquer limites máximos, sempre que a respetiva prestação seja 

necessária ao funcionamento dos serviços de urgência ou de atendimento permanente, sendo 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS|3 

o mesmo majorado a partir do limite legalmente previsto em presença física e o dobro deste 

em regime de prevenção. 

2. O trabalho suplementar médico só deve ser realizado por extrema e imperiosa necessidade 

para o funcionamento dos serviços de urgência e apenas quando estiverem esgotadas todas 

as alternativas de período normal de trabalho, bem como esgotadas as horas extraordinárias 

legalmente permitidas entre os médicos que integrem as escalas dos serviços”. 

A iniciativa legislativa em análise refere, em sede de exposição de motivos, que “O Serviço 

Regional de Saúde é um conjunto articulado e coordenado de entidades prestadoras de 

cuidados de saúde, organizado sob a forma de sistema público de saúde, incumbindo-lhe a 

promoção e a proteção das condições de saúde dos indivíduos, famílias e comunidade em 

geral. 

Com este enquadramento, o Decreto Legislativo Regional n.º 16/2013/A, de 14 de outubro, 

retificado pela Declaração de Retificação n.º 50/2013, de 8 de novembro, veio regular a 

organização do trabalho médico suplementar ou extraordinário nos serviços de urgência. 

Decorrida quase uma década sobre a entrada em vigor daquele diploma, constata-se que a 

carência de recursos humanos na área da saúde, em especial de médicos no Serviço Regional 

de Saúde, determina que se desenvolvam medidas que assegurem o nível de cuidados de saúde 

aptos a satisfazer as necessidades dos cidadãos, designadamente através de um novo 

normativo regulador da organização do trabalho médico em serviço de urgência e de 

atendimento permanente. 

Neste âmbito, o Programa do XIII Governo Regional dos Açores é claro ao fixar como objetivos 

uma gestão eficiente de recursos humanos na área da saúde, com o melhoramento das 

condições de trabalho”. 

PROCESSO EM ANÁLISE  

A presente Proposta de Decreto Legislativo Regional, por incidir sobre legislação do 

trabalho, foi alvo dos procedimentos relativos ao exercício do direito de participação na 

elaboração de legislação do trabalho, previstos nos artigos 472.º a 475.º do Código do 

Trabalho, pelo que esteve em apreciação pública de 8 de julho de 2022 a 8 de agosto de 2022. 
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POSIÇÃO DOS PARTIDOS SEM DIREITO A VOTO NA COMISSÃO  

 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda abstém-se com reserva de posição para 

plenário. 

VOTAÇÃO DOS PARTIDOS  

 

O Grupo Parlamentar do PS abstém-se com reserva de posição para plenário. 

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do CDS-PP emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa. 

A Representação Parlamentar do CH emite parecer favorável relativamente à 

presente iniciativa. 

A Representação Parlamentar da IL abstém-se com reserva de posição para plenário. 

 

 

CONCLUSÕES E PARECER  

Com base na apreciação efetuada, a Comissão Permanente de Assuntos Sociais deliberou, 

emitir parecer favorável relativamente ao presente Projeto de Resolução. 

Ponta Delgada, 9 de agosto de 2022. 

 

 

A Relatora 

 
 

 (Délia Melo) 
  

 

 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS|5 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

 

O Presidente 

 
 

(J. Joaquim F. Machado) 
 

 


