
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA
REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

Gabinete da Presidacia

DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.° 8/2009

REGULA A CONCESSAO, ATRAVES DOS SERVICOS DEPENDENTES DO

MEMBRO DO GOVERNO COM COMPETENCIA NA AREA DA

ADMINISTRACAO PUBLICA, DE AP010 SOCIOECONOMIC° AOS SEUS

BENEFICIARIOS EM SITUACOES SOCIALMENTE GRAVOSAS E URGENTES

0 regime das prestacdes da accao social complementar, designadamente, no que se

refere as condiceoes e critdrios de concessão aos correspondentes montantes e demais

requisitos de atribuicão aos trabalhadores da Administracao Regional AutOnoma,

inserem-se no 'ambito competencial do Govern° Regional.

Neste dominio, o presente diploma estabelece as regras relativas a concessào de apoio

socioeconOmico aos tmbalhadores acima referidos, que se encontrem em situacees

socialmente gravosas.

Esse apoio destina-se a prevenir, a reduzir ou a resolver os problemas decorrentes da

condicao laboral, pessoal ou familiar, que nào possam ser satisfeitas atraves dos regimes

gerais de proteccão social, visando assegurar a sua dignidade, bem como os seus

irei	 os de cidadania.

Assim, a Assembleia Legislativa da Região AutOnoma dos Acores, nos termos da alinea

a) do n.° 1 do artigo 227.°, conjugada com o n.° 4 do artigo 112.° da Constituicão da

Repablica e da alinea a) do n.° 3 do artigo 49.° do Estatuto Politico-Administrativo da

Região Autemoma dos Acores, decreta o seguinte:

Artigo 1.°

Objecto e fimbito

1. 0 presente diploma regula a concessao, atravès dos servicos dependentes do

membro do Govern° com competéncia na area da Administracao PUblica, de apoio

socioeconfunico aos seus beneficiarios em situacOes socialmente ravosas e

urgentes.
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2. 0 apoio destina -se A prevencão, reducão ou resolucAo de problemas decorrentes da

condicdo laboral, pessoal ou familiar dos beneficiarios, que nAo sejam atendiveis

atravès dos regimes gerais de proteccAo social, visando assegurar a sua dignidade e

os seus direitos de cidadania.

Artigo 2.°

Beneficifirios do apoio

Podem requerer o apoio previsto no artigo anterior:

a) Beneficidrios titulares, no activo ou aposentados, da Administracão

Regional Aut6noma dos Acores;

b) COnjuges sobrevivos, ou pessoa que esteja nas condicOes previstas na Lei

n.° 7/2001, de 11 de Maio;

c) Descendentes ou equiparados, susceptiveis de usufruir de prestacaes

familiares, nos termos da legislaclo em vigor;

d) Ascendentes a cargo do beneficiario, que nAo concorram para a

economia comum, com rendimentos pthprios mensais iguais ou

superiores a 60 % do indexante dos apoios sociais ou correspondentes ao

respectivo montante, tratando-se de um casal.

Artigo 3.°

Natureza dos apoios

0 apoio socioeconOmico pode revestir catheter:

a) NAo reembolsAvel;

b) ReembolsAvel;

c) Misto.
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Artigo 4.°

Atribnicio

1. A atribuicâo dos apoios é antecedida de estudo tecnico da situaclo socioeconOmica

realizado pelos servicos competentes da seguranca social, na perspectiva global do

agregado familiar.

2. 0 montante a conceder 6 fixado de acordo corn as situaciZes verificadas, dentro dos

!Unites estabelecidos, e tern periodicidade maxima anual.

Artigo 5.°

Apoio nio reembolsivel

1. Ha lugar a atribuicao do apoio ndo reembolsavel quando o beneficiario se encontra

em insuficiéncia de rendimentos para fazer face a situacees de emergéncia

resultantes de doenca, realizack de obras, aquisicao de equipamento dom6stico e

acompanhamento de criancas em risco.

2. Para efeitos do disposto no namero anterior, considera-se que o beneficiario se

encontra em insuficiencia de rendimentos quando, da aplicacão da formula referida

no n.° 3, se concluir que o rendimento per capita 6 inferior ao valor do indexante

dos apoios sociais.

3. A capitar,Ao a considerar para efeitos do presente diploma resulta da aplicacäo da

fOrmula:

Rendimento liquido do agregado familiarCapitacão —
!ginner° de pessoas do agregado familiar

4. 0 apoio tern como limite maxim° 5 vezes o valor do indexante dos apoios sociais.

Artigo 6.°

Apoio reembolsivel

1. Ha lugar a atribuicao do apoio reembolsavel quando os beneficiarios nao se

encontrem em insuficiencia de rendimentos, nos termos do artigo anterior, e as

condicees de reembolso o nao coloquem nessa situacão.
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2. A atribuicAo de apoio reembolsavel tern como finalidade fazer face a situace•es de

emergencia resultantes de encargos assumidos corn compra ou arrendamento de casa

prOpria, doenca, funeral, desemprego, realizacAo de obras e aquisicAo de

equipamento domestic°.

3. 0 montante do subsidio de apoio tera como limite maxim° o valor de 6,5 vezes o

indexante dos apoios sociais.

Artigo 7.°

Apoios mistos

Ha lugar i atribuicão de apoio misto quando se verificam as situacees de emergencia

resultantes de doenca, realizacão de obras e de aquisicão de equipamento domestico.

Artigo 8.°

Condicaes do reembolso

1. 0 reembolso nao pode ultrapassar as 12 prestacees.

2. A primeira prestacão vence-se no 2.° mes posterior ao do pagamento do montante do

apoio.

3. 0 beneficiario nAo pode obter outro apoio enquanto decorrer a amortizacAo do

anterior, excepto nas situacties excepcionalmente gravosas e imprevisiveis, que

serão alvo de avaliacão casuistica no momento da sua ocorrência.

Artigo 9Y

Garantias de reembolso

1. 0 reembolso A RegiAo sera garantido atraves de:

a) Declaracào de divida e termo de responsabilidade, subscritos pelo

beneficiario;

b) Desconto no vencimento para os beneficiarios no activo;

c) Transferencia bancaria pelos beneficiarios aposentados/reformados.
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2 Em caso de incumprimento dos compromissos assumidos, suspende-se

imediatamente a atribuicao de beneficios ao beneficiario ate a regularizacão da

situacão.

Artigo 10.0

Formalizaeao do pedido

1. 0 pedido de apoio e formalizado em modelo prOprio disponibilizado pelos servicos

do membro do- Governo Regional corn competencia na area da administracão

Shea, devidamente finiclamentado e acompanhado dos documentos nele exigidos.

2. Poderdo ser exigidos outros documentos que os servicos considerem necessarios ou

convenientes para a apreciacao do pedido.

3. A prestacao de falsas declaracees na fundamentacdo do pedido, sem prejuizo do

disposto na lei, determina:

a) Arquivamento do processo;

b) 0 reembolso imediato dos subsidios que já tiverem sido pagos.

Artigo 11.0

Demonstracão de apnea*, dos apoios

A afectacäo dos apoios ao fim a que se destinam deve ser comprovada no prazo de 60

dias, com apresentacdo de documentos justificativos.

Artigo 12.°

Regulamentaeão

A regulamentacdo e os modelos dos documentos necessirios a correcta execucao do

presente diploma sào aprovados pelo membro do Govern° Regional corn competencia

na area da Administracâo Pablica.
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Artigo 13.°

Entrada em vigor

0 presente diploma entra em vigor no primeiro dia fail seguinte ao da sua publicacão.

Aprovado pela Assembleia Legislativa da Região Aut6noma dos Acores, na Horta, em

23 de Abril de 2009.

0 Presidente da Assembleia Legislativa

da Regiao AutOnoma dos Acores
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