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Assunto: Omissão legislativa declarada pelo Acórdão nº 474/2002 — Processo nº
489/94, do Tribunal Constitucional. Proposta de inclusão na Lei do Orçamento
de um artigo regulando, com carácter transitório, a atribuição de subsídio de
desemprego na Administração Pública. Situação precária de docentes do ensino
superior e de investigadores.

1.  O  Sindicato  Nacional  do  Ensino  Superior  (associação  sindical  de  docentes  e
investigadores)  adiante  designado  por  SNESup,  vem  pedir  por  este  meio  que,  na
discussão parlamentar  da Proposta  de Lei do Orçamento do Estado para 2006,  seja
introduzido um artigo regulando, com carácter  transitório, o pagamento de subsídio de
desemprego no âmbito  da  administração  pública,  em geral,  e  no âmbito  do pessoal
abrangido  pelo Estatuto da Carreira Docente Universitária, pelo Estatuto da Carreira do
Pessoal  Docente  do  Ensino  Superior  Politécnico  ou  pelo  Estatuto  da  Carreira  de
Investigação Científica, em particular, podendo este ter a seguinte redacção

“Artigo
(Pagamento de subsídio de desemprego 

a funcionários e agentes da Administração Pública)

1. Aos funcionários e agentes da Administração Pública que não estejam cobertos
por protecção  contra  o desemprego  será,  até  à  publicação  do  diploma que
supra  a  inconstitucionalidade  por  omissão  considerada  verificada  pelo
Tribunal  Constitucional  no  seu  Acórdão  nº  474/2002,  pago  subsídio  de



desemprego  ou  subsídio  social  de  desemprego  conforme  contem,
respectivamente,  540  ou  180 dias  de  trabalho  por  conta  de  outrem,  com o
correspondente  registo  de  remunerações,  na Segurança  Social  ou  na Caixa
Geral  de Aposentações,  num período de 36 meses imediatamente anterior  à
data do desemprego, desde que se verifique uma das seguintes situações:

a. se  encontrem  em  regime  de  nomeação  provisória  e  não  obtenham,
concluído o respectivo período, a conversão desta em definitiva;

b. estejam vinculados por contrato administrativo de provimento e este
cesse por  não – renovação por parte dos organismos ou serviços a que
se encontrem vinculado, por rescisão decorrente da aplicação do nº 2
do artigo 45º do Decreto-Lei nº 100/99, de 31 de Março,  ou ainda, por
caducidade.

2. No cômputo dos abonos a processar aplicar-se-á o Decreto-Lei nº 119/99, de
14 de Abril, considerando-se também como remunerações registadas aquelas
sobre  as  quais  tenham  incidindo  descontos  para  a  Caixa  Geral  de
Aposentações.

3. Os  encargos  decorrentes  da  aplicação  dos  números  anteriores  serão
satisfeitos, em 2006, pelos orçamentos dos  últimos organismos ou serviços a
que os interessados hajam estado vinculados, procedendo-se para o efeito às
alterações orçamentais a que houver lugar.”

ou,  querendo-se  abranger  apenas  a  situação  dos  docentes  do  ensino  superior  e
investigadores nossos representados, cuja precariedade contratual não tem paralelo nas
restantes carreiras da Administração Pública, a seguinte:

 “Artigo
(Pagamento de subsídio de desemprego 

a docentes do ensino superior e a investigadores)

1. Ao pessoal  abrangido pelo Estatuto da Carreira Docente Universitária,  pelo
Estatuto da Carreira do Pessoal  Docente  do Ensino Superior  Politécnico ou
pelo Estatuto da Carreira de Investigação Científica será, até à publicação do
diploma que supra a inconstitucionalidade por omissão considerada verificada
pelo  Tribunal  Constitucional  no seu Acórdão nº  474/2002,  pago subsídio  de
desemprego  ou  subsídio  social  de  desemprego  conforme  contem,
respectivamente,  540  ou  180  dias  de  trabalho  por  conta  de  outrem,  com o
correspondente  registo  de  remunerações,  na  Segurança  Social  ou  na  Caixa
Geral de Aposentações, num período de 36 meses imediatamente anterior à data
do desemprego,  desde que se verifique em relação aos interessados uma das
seguintes situações:

a. encontrarem-se  em  regime  de  nomeação  provisória  e  não  obterem,
concluído o respectivo período, a conversão desta em definitiva;

b. estarem vinculados  por  contrato  administrativo  de provimento  e este
cessar  por   não  –  renovação  por  parte  das  instituições  do  ensino
superior,  organismos ou serviços a que se encontrem vinculados, por



rescisão decorrente da aplicação do nº 2 do artigo 45º do Decreto-Lei
nº 100/99, de 31 de Março, ou ainda, por caducidade. 

2. No cômputo dos abonos a processar aplicar-se-á o Decreto-Lei nº 119/99, de 14
de Abril, considerando-se também como remunerações registadas aquelas sobre
as quais tenham incidindo descontos para a Caixa Geral de Aposentações.

3. Os encargos decorrentes da aplicação dos números anteriores serão satisfeitos,
em  2006,  pelos  orçamentos  dos  últimos  organismos  ou  serviços  a  que  os
interessados  hajam  estado  vinculados,  procedendo-se  para  o  efeito  às
alterações orçamentais a que houver lugar.”

2.  De facto, pelo Acórdão nº474/2002 — Processo nº 489/94, de 19 de Novembro de 2002,
aprovado por unanimidade  em 19 de Novembro de 2002 e publicado no DR, nº 292 I
Série – A, de 18 de Dezembro de 2002, o Tribunal Constitucional deu por verificado o
não cumprimento  da Constituição,  por  omissão  das  medidas  legislativas  necessárias
para  tornar  exequível  o  direito  previsto  na  alínea  e)  do  nº  1  do  seu  artigo  59º,
relativamente a trabalhadores da Administração Pública.

A partir daqui cabe à Assembleia da República e ao Governo que detêm nesta matéria
competência legislativa concorrente aprovar diploma que supra a solenemente verificada
inconstitucionalidade por omissão. 

O que até agora se não verificou.

3.  A  Assembleia  da  República  chegou a  aprovar  na generalidade  em fins  de 2003  o
Projecto de Lei nº 236/IX (PS), que ficou longo tempo em Comissão mas que, crê-se,
teria  sido  imediatamente  votado  na  especialidade  não  fosse  a  alegada  necessidade
constitucional de, uma vez entrado em vigor  o Orçamento de Estado de um dado ano,
os projectos de Lei votados não  poderem onerar o orçamento desse ano, mas apenas os
dos anos seguintes.
Circunstância  que  recomenda  aliás  que  se  aproveite  o  processo  de  aprovação  do
Orçamento do Estado para 2006, actualmente em curso, para dar o primeiro passo no
sentido da resolução da questão suscitada. 

4.  Quanto  ao  Governo,  conhece-se  a  decisão  de  remeter  igualmente  o  assunto  para  a
Assembleia da República através da Proposta de Lei sobre, anunciada no Comunicado
do Conselho de Ministros de 2 de Junho de 2005 e registada na Presidência do Conselho
de Ministros sob o número PL 240/2005, a qual, embora publicada on line, ainda não
deu entrada na Assembleia.

Desta proposta de Lei consideramos de reter a ideia de que poderá ser o Orçamento do
Estado (Serviços Integrados e Serviços e Fundos Autónomos), e não o Orçamento da



Segurança  Social,  a  suportar  os  encargos  com  o  processamento  do  subsídio  de
desemprego.

A adopção da referida técnica, pelo menos em sede de regime transitório, permitirá que
sejam os próprios organismos e serviços que dispensam os trabalhadores a suportar os
encargos com o subsídio de desemprego, procedimento que, no que respeita ao ano de
2006, evitará a inscrição de dotações que não estejam já previstas na própria Proposta de
Lei do Orçamento do Estado.

5. No fim dos anos lectivos de 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 haverá, segundo tudo
indica,  milhares  de  docentes  do  ensino  superior  (cerca  de  mil  no  ensino  superior
universitário  e  de seis  mil  no  ensino  superior  politécnico)  que poderão ver  os  seus
contratos denunciados ou atingidos por caducidade por força de alterações do padrão de
procura das instituições do ensino superior a que tem sido feita larga referência por parte
dos parceiros educativos e da comunicação social.

Se, conforme tem sido adiantado, só se vier a proceder à publicação de legislação sobre
o subsídio de desemprego na Administração Pública para o final  do ano de 2006, a
exigência do  período de carência legal de 540 dias atirará o início da concessão efectiva
de subsídio de desemprego para o segundo semestre de 2008, ou seja a maioria dos
nossos representados em risco de desemprego perderão os seus postos de trabalho sem
direito a subsídio.

É essa situação que pretendemos a todo custo evitar pedindo à Assembleia da República
que, na aprovação da Lei do Orçamento do Estado para 2006, consagre desde já uma
solução, ainda que meramente transitória.

Com os melhores cumprimentos

O PRESIDENTE DA DIRECÇÃO

Professor Doutor Joaquim Infante Barbosa


