
BICI°P	 CI:L/r-(4:;:

05 06 . 09 11:50	 GPBE	 296629429	 p.1

Cet, ow 0? I et

, at, to. oG

oli o, cc os
2

Assunto: Project° de Decreto legis
Legislativo Regional n.° 1612002/A,

Imo Senhor Presidente da
emblelia Legisiat1vattaltri9itim):MIWZ7
&tome dos

egiona I — Atte
Maio 4. 2002

0 Grupo Parlamenter do Bloco de E
Legislative e a V. Ex a, pare efeitos
Regional — Alteracão ao Decreto Legi
2002 (Fundo de Compensacão Salari

Este Projecto de Decreto Legisiativo
corn o artigo 119.° do Regiment° Ca

/Acores entrega a Mesa da Assembleia
e ad sea° o Project° de Decreto Legislativo
lativo egional n9 16120021A, de 10 de Maio de
I dos P ofissionais da Pesca - FUNDOPESCA).

egion observe as requisitos formals de acordo
embt 'a Legislative.

Coni os nossos melhores cumprim ntos,

Ponta Delgada, 5 de Junho de 2009

A Presidente do Grupo Parlamenta do B fficorea

tcfiNtita24(2ov3

(Zuraida Soares
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA
REGIAO AUK:NOMA DOS ACORES

ARQUIVO

EntradCalialt_Proc, N.Upt_
Data:_lit/ adios"
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Projecto de Decreto Legislativo R
Legislativo Regional 0.0 16120021

- Alteragio ao Decreto
de Maio de 2002

Grupo Parlamentar
Bloco de Esquerda

Acores

2

o Decreto — Lei n.° 311/99, de 10 de gosto.
Salarial, de natureza social, dos profiss nais
terra e annadores cujas embarcagOes
(nomeadamente, o mau tempo e a fait
dispor de uma compensageo par pe da s
seus artigos pelo Decreto — Lei n.° 2 /2001
apoio e melhor protecgilo dos profiss' ais da

eio ins ituir o Fundo de Compensacão
pesca, pescadores, trabalhadores em

mobilizadas por razOes excepcionais,
uranga no mar) e as quais passaram a
retribui0o. A alterageo de alguns dos
de 22 'de Dezembro, veio reforgar o

ca.

o Decreto Legislativo Regional n.° 16
referido diploma, corn aigumas altera

Regiâo Auk:mama dos Acores.

Passados sete anos de apticagào
FUNDOPESCA e feita uma andlise
representantes da classe piscateria da
de algumas das normas do referido Dipl

e 10 de Maio de 2002 vela adaptar o
nadas corn a especificidade regional,

Deer o Legislativo Regional que institui o
culdad A realidade Agoriana, ouvidos os
egião, verificare a necessidade de alteragdo
ma.

002/A
rela

ional
en
sua c

acão
por
nte o

e sod
5o do
al.

Da realidade vivida pela comunid • - pisca
necessidade de alteragào de alguns • • cite
pelo FUNDOPESCA. Os actuais crit "nos
situagfies; quando ao neo poderem rabalh
exercerem trabalho eventual, mesmo •ue n
determinarem a perda da compensagino m cas
ainda a perda da compensaglio pelo dir ito ao
qua esta é urn prestageo social d inclu
numeroso agregado familiar corn babco rend
compensagao do FUNDOPESCA, par at buiga

Em 2006, foi o preprio Governo R
compensagào se revelava insuficient
circunstancias especificas da regiáo e
civil de 2009, foi atribufda a compen
equivalente ao salario minimo regiona
piscateria devido ao mau tempo, du
Atendendo As condigfies climatericas
evidente a necessidade de actualize
correspondents so salad() minima regio

ue recbnheceu que o montante de
sitaria de ser altered° dadas as

munidte piscateria. sin durante o ano
lativa ao aria de 2006, no montante
anifestal impossibilidade da actividade

primeiias mesas do ano transacto.
— econemicas da Região, toma-se

montante de compensageo ao valor

aria dal Região, verifica-se ainda a
$ de acesso A compensaggio atribuida
nalizarn as pescadores em varies
r a boido, se véem impedidos de
ambitO da actividade piscateria; so
de baika mediae de curta duregäo ou
endimento Social de Insergão, sendo
"a, ablibuida maioritariamente pelo
ntos, ej ainda a situacão de perda da

de subildio de forrnacão.
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Grupo Parlamentar
Bkco de Esquerda

Acores

Considerando o Plano Estrategico N
nos seus objectivos preconiza	 vat
as profissges do sector do pesca,
do divulgaggo do conhecimento c
documento, consta como objectivo fun
Regional e local e, nessa base • ra a
emprego e pan a estabilidade
corn particular relevo pan as comun dades

,erpowNsish,,

pan a Pesca 2007-2013 (PEN), que
e dignificagio do capital human° e
inovacito organizativa e tuncional e
e tecnico" e que ainda do mesmo

I "contribuir pan o desenvolvimento
iversificaggo das oportunidades de
e social dos populagges do litoral,
" catarias".

clona
zagg
yes d
ntific

anent

Considerando a elevada precariedad
sector da pesca na Regigo;

dos r dimentos dos trabalhadores (as) do

Considerando que todos os trabalhado
pesqueiro (extractivo) na Recta°
FUNDOPESCA;

s (as) que esti° inscritos e operam no sector
uteri a dos Acores, descontam para o

Considerando o elevado flamer° de
para o FUNDOPESCA, nä° auferem
dos criterios a realidade da Recta°,

balha ores (aS) que apesar de contribufrem
a COM ensagilo do mesmo, dado o desajuste

0 Grupo Parlamentar do Bloc° Esquer
nos termos do n.° 2 alinea) h do arti
Estatuto Politico — Administrativo da R
1 alinea) i do artigo 16? do Regiment°
dos Acores, apresenta a Assembleia L

a/Aco s, nos terrnos do n? 1 do artigo 37.°, e
o 53.° do n.° 2 alinea) b do artigo 58.° do
gig° A thorns dos Acores, e ao abngo do n

Ass bleia Legislativa do Regigo Autenoma
islativ o seguinte:

rtigo 1

era

Os artigos 3• 0, 5.° e 6? do Decreto L 	 ativo egional n.° 1612002/A, de 10 de Maio
de 2002, passam a ter a seguinte reda.co:

3



Grupo Partamentar
Elmo de Esquerda

Acores

soal

A Prestidente do Grupo Parlamentar o Esquerda/Ayores

iRott

(Zuraida Soa
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rtigo

Am .ito

1 - Säo abrangidos pelo dispo
pescadores, inscritos mariti
a sua actividade em regime de

efectuem os desoontos referid

2 - Sao igualmente abrangid
exclusividade, exercam, em
activictade piscatOria.

to no
titular
xclusi
na all

S os
errs,

resente diploma os armadores e os
S cadula maritima vilida, examen&

"dade, no ambito da pesos, e descfe que
ea c) e alinea h) do n.° 1 do artigo 12.°

trabalhadores que, em regime de
ma act vidade directamente ligada

Montante da Corn

1 - 0 montante da compensagão sal
equivalente a retribuicao minima mens
uma vex par ano civil.

rtigo

nsa e periOdo maxim°

rial a tribuir, linos termos do artigo 4.°, sera
I prati da na Regiäo AutOnoma dos Acores, e

;

Subsidia(

rtigo

S e cumulc.So

2 — A compensacao salarial nâo ê ac mut& I cam qualquer apoio financeiro corn a
mesma finalidade, nos termos do n.° 	 ineas ), b), ci do artigo 4.°

Ponta Delgada, 5 de Junho de 2009
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