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Exmo. Senhor Deputado

07/03/2007

Assunto: Subsídio de desemprego

Senhor Deputado,

Desde o ano de 2000 que na Assembleia da República vêm sendo
apresentados projectos de lei que visam alargar o direito ao subsídio de
desemprego à generalidade dos trabalhadores da Administração Pública, ou, pelo
menos, aos docentes do ensino superior e investigadores, particularmente expostos
ao risco de desemprego, atenta a elevada precariedade dos vínculos laborais
prevalecentes no sistema de ensino superior.

Nem a publicação do Acórdão nº 474/2002 do Tribunal Constitucional, que
reconhecendo a existência de uma inconstitucionalidade por omissão legislativa,
recomendou à Assembleia da República e ao Governo que legislassem no sentido
de a ultrapassar, conseguiu até agora resolver o problema. Em Novembro de 2003,
foi aprovado na generalidade um projecto de lei do Partido Socialista (Projecto de
Lei 236-IX) relativo ao enquadramento do pessoal da Administração Pública e à
eventualidade de desemprego que, tendo baixado à Comissão da especialidade
veio a caducar com a dissolução da Assembleia da República e o fim da IX
legislatura.

Empossado o XVII Governo Constitucional (PS) o Conselho de Ministros de 2
de Junho de 2005, que anunciou o desencadeamento de uma reforma da
Administração Pública, colocou no sítio da Presidência do Conselho de Ministros
um projecto de Proposta de Lei sobre “Protecção Social“ registado na Presidência
do Conselho de Ministros sob o número PL 140/2005 de 2005.05.23, o qual, em
termos de técnica orçamental consagrava como solução o processamento das
prestações pelos organismos e serviços em que os interessados exercessem funções
à data da ocorrência da situação de desemprego. Todavia, a referida Proposta de
Lei nunca chegou à Assembleia.

Admitiu-se que, pelo menos em relação ao pessoal que viesse a ser admitido
posteriormente a 1 de Janeiro de 2005, viesse a ser automático o enquadramento no
regime geral da Segurança Social, porquanto o artigo 2º da Lei nº 60/2005, de 29 de



Dezembro, veio determinar a inscrição de todos os novos admitidos, qualquer que
fosse o seu tipo de vínculo, no “regime geral de Segurança Social”. No entanto, ao
arrepio do que era certamente a convicção de todos os que, na Assembleia da
República, votaram favorável ou desfavoravelmente o referido diploma, veio o
Decreto-Lei nº 55/2006, de 15 de Março, que apenas deveria definir regras de
execução da Lei nº 60/2005, determinar que os inscritos pagariam a mesma taxa
social única que a generalidade dos trabalhadores por conta de outrem mas
estariam excluídos da protecção em caso de desemprego. Ou seja, a situação de
inconstitucionalidade mantém-se e até se agrava.

Veio entretanto o Decreto-Lei nº 117/2006, de 20 de Junho, após discussão em
sede de concertação social, assegurar o pagamento do subsídio de desemprego aos
trabalhadores da administração pública que transitem de um regime de vinculação
de direito público para o regime de contrato administrativo de provimento para o
regime de contrato individual de trabalho, nos seguintes termos:

“Artigo 3.º

Âmbito material

1 - As regras especiais previstas no presente decreto-lei reportam-se à protecção (………) no desemprego.

2 - Às eventualidades previstas no número anterior, aplicam-se os regimes jurídicos do subsistema previdencial, com as
particularidades previstas no presente decreto-lei.

3 – (………………………)

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

Artigo 5.º

Relevância dos períodos de trabalho

1 - Nas situações em que ocorram as eventualidades de desemprego (….), o período de trabalho prestado, ou equivalente,
imediatamente anterior ao início do contrato individual de trabalho é considerado para efeitos do cumprimento do prazo
de garantia e do índice de profissionalidade, para efeitos da prestação.

2 - A remuneração total relevante, para efeitos de apuramento da remuneração de referência, de acordo com o regime
jurídico das eventualidades referidas no n.º 1 do artigo 3.º, é completada com as remunerações pagas durante o período de
trabalho imediatamente anterior ao início do contrato individual de trabalho, sempre que as remunerações registadas no
regime geral não sejam suficientes.

3 - Na situação prevista no número anterior, o montante da remuneração corresponde à remuneração base mensal auferida
nos meses considerados.

Artigo 6.º

Pagamento retroactivo de contribuições

A concessão das prestações nos termos do artigo anterior, bem como a determinação do respectivo montante, depende do
pagamento retroactivo das contribuições, pela entidade empregadora, correspondentes ao número de meses contabilizados,
anteriores ao início do contrato individual de trabalho.”

Tal como em relação ao projecto de Proposta de Lei registado na Presidência
do Conselho de Ministros sob o nº PL 140/2005, seguiu-se uma técnica orçamental
que não onera o orçamento da Segurança Social, neste caso por assegurar uma
contrapartida contributiva.



A recente rejeição na generalidade dos Projectos de Lei nº 159/X (PCP), nº
346/Xº (BE) e nº 348 X (CDS/PP) que visavam resolver o problema pelo menos
para os docentes do ensino superior e investigadores, não convenceu os
destinatários imediatos nem a opinião pública.

Não se trata de reestruturar o sistema de protecção social existente, trata-se de
criar um direito elementar de protecção social que ainda não existe.

Não se trata de fazer mais uma lei, trata-se de eliminar, como diz o Professor
Jorge Miranda uma “inconstitucionalidade por omissão agravada”

 Se se pretende consagrar uma solução geral, a solução é simples, basta seguir
a técnica adoptada pelo actual Governo Constitucional no Decreto-Lei nº 117/2006,
que passou por concertação social.

Ainda recentemente a União Geral de Trabalhadores (UGT) em reunião de
dia 11 de Janeiro de 2007 do seu Secretariado Nacional se pronunciou neste sentido
“A UGT exige a atribuição de subsídio de desemprego a todos os trabalhadores da
Administração Pública com vínculo estatutário, alguns com vínculos precários e em risco
de desemprego. Não é aceitável que estes sejam os únicos trabalhadores deste País a quem é
recusado o acesso ao subsídio de desemprego”. Também a CGTP se tem mostrado
favorável a que se legisle no sentido apontado.

Assim, a Federação Nacional de Professores (FENPROF) e o Sindicato
Nacional do Ensino Superior (SNESup) vêm pedir aos Senhores Deputados que,
nos termos Constitucionais e regimentais aplicáveis, subscrevam, transformando-o
em projecto de lei, o seguinte texto, o qual incorpora soluções e preocupações de
todos os grupos parlamentares desde há sete anos se vêm pronunciando sobre o
assunto.

Artigo 1.º

Objecto

É reconhecido o direito a subsídio de desemprego ao pessoal ao serviço da
Administração Pública que não esteja abrangido por legislação que regule a protecção
em caso de desemprego.

Artigo 2.º

Âmbito pessoal

A presente lei aplica-se aos trabalhadores da Administração Pública que, não estando
abrangidos por legislação que regule a situação em caso de desemprego,

a) se encontrem vinculados por nomeação e o vínculo cesse por iniciativa da
administração ou por falta de conversão da nomeação provisória em definitiva



b) estejam vinculados por contrato administrativo de provimento e este cesse por
iniciativa da administração ou por caducidade.

c) exerçam funções que possam ser consideradas de trabalho subordinado e cujo
exercício cesse por iniciativa da administração ou por caducidade do contrato que titule
a relação

Artigo 3º

Âmbito material

Às eventualidades previstas no número anterior, aplica-se o regime jurídico do
Decreto-Lei nº 220/2006, de 3 de Novembro, com as particularidades previstas na
presente Lei.

Artigo 4.º

Relevância dos períodos de trabalho

1 – Nas situações em que ocorram a eventualidade de desemprego, o período de
trabalho prestado, ou equivalente, imediatamente anterior à ocorrência da situação de
desemprego é considerado para efeitos do cumprimento do prazo de garantia e do
índice de profissionalidade, para efeitos da prestação.

2 – A remuneração total relevante, para efeitos de apuramento da remuneração de
referência, tem em conta as remunerações pagas durante o período de trabalho
imediatamente anterior à ocorrência da situação de desemprego.

3 – Na situação prevista no número anterior, o montante da remuneração corresponde à
remuneração base mensal auferida nos meses considerados.

4 – A contagem do tempo relevante para efeitos dos números anteriores pode, nas
situações a que se refere a alínea c) do artigo 2.º do presente diploma, ser comprovada
pela inspecção correspondente, sempre que o organismo ou serviço a que o interessado
se encontra vinculado não emita a correspondente declaração.

Artigo 5.º

Pagamento retroactivo de contribuições

A concessão das prestações nos termos do artigo anterior, bem como a determinação do
respectivo montante, depende do pagamento retroactivo das contribuições
correspondentes à protecção em caso de desemprego, determinadas, pelos organismos e
serviços da Administração Pública a que o trabalhador tenha estado vinculado durante
o tempo considerado para efeitos do preenchimento do período de garantia.

Artigo 6.º

Encargos

Os encargos decorrentes da aplicação da presente Lei são suportados por verbas
inscritas nos orçamentos dos organismos e serviços a que os trabalhadores tenham



estado vinculados, sem prejuízo das adequadas alterações orçamentais que vier a ser
necessário efectuar nos termos da legislação em vigor.

Artigo 7.º

Regulamentação

Os procedimentos a observar na execução da presente Lei designadamente os
referentes à necessária comunicação entre as entidades empregadoras e as entidades da
segurança social, são aprovados por portaria conjunta dos membros do Governo que
tenham a seu cargo a área das finanças, da Administração Pública e da segurança
social, após a publicação da presente Lei.

Artigo 8.º

Entrada em vigor

A presente Lei entra em vigor em 1 de Janeiro de 2008, podendo o Governo, através da
Portaria a que se refere o artigo anterior, determinar a antecipação da sua entrada em
vigor.

Com os melhores cumprimentos,

FENPROF SNESup

Manuel Pereira dos Santos Nuno Ivo Gonçalves


