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CAPÍTULO I 

Introdução 

 

A Subcomissão Permanente de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores reuniu, no dia 11 de novembro de 2014, na delegação da 

Assembleia Legislativa em Angra do Heroísmo, com o objetivo de apreciar e dar 

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

Legislativa, sobre a Proposta de Lei n.º 255/XII que “Procede à sétima alteração ao 

decreto-Lei n.º 96/89, de 28 de março, regulando a proteção social dos tripulantes dos 

navios registados no Registo Internacional da Madeira.” 

A mencionada Proposta de Lei n.º 255/XII deu entrada na Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores no dia 24 de outubro de 2014 e foi 

submetida à apreciação da Comissão Permanente de Assuntos Sociais para apreciação e 

emissão de parecer. 

 

 

CAPÍTULO II 

Enquadramento Jurídico 

 

A Proposta de Lei em apreciação foi enviado à Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores para audição, por despacho da Senhora Chefe de 

Gabinete de Sua Excelência a Presidente da Assembleia da República, com pedido de 

parecer no prazo de 20 dias.  

 

A apreciação da presente Proposta de Lei enquadra-se no disposto no n.º 2 do 

artigo 229.º, da Constituição da República Portuguesa, e no n.º 1 do artigo 116.º do 

Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores – Lei n.º 2/2009, de 

12 de Janeiro. 
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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 30/2012/A, de 21 de 

dezembro.  

 

 

CAPÍTULO III 

Apreciação na generalidade 

 

A Proposta de Lei ora em apreciação visa proceder – cf. dispõe o artigo 1.º – “à 

sétima alteração ao Decreto-Lei n.° 96/89, de 28 de marco, regulando a proteção social 

dos tripulantes dos navios registados no Registo Internacional da Madeira.” 

 

A iniciativa ora em apreciação começa por referir que “A ratificação pela 

República Portuguesa da Convenção do Trabalho Marítimo, 2006, obriga à consagração 

de regras uniformes a todos os trabalhadores abrangidos pelas suas regras, 

designadamente no que respeita ao nível de proteção social garantido.” 

 

Neste sentido, sustenta-se que “A presente proposta de lei tem em vista adequar 

a legislação nacional, no que respeita à matéria de segurança social, à Convenção, 

consagrando-se o princípio de obrigação de enquadramento no regime geral de 

segurança social dos tripulantes dos navios registados no MAR, com a necessária 

adaptação da legislação em vigor em conformidade com a forma de integração agora 

operada, tendo em vista manter os direitos já constituídos dos trabalhadores.” 

 

Concretamente, “Propõe-se assim o fim da exclusão das regras gerais de 

enquadramento no regime geral de segurança social dos trabalhadores e respetivas 

entidades empregadoras, previsto no diploma regulador do Registo Internacional de 

Navios da Madeira (MAR).” 
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Por outro lado, propõe-se ainda: 

 

a) Um regime de transição, conforme estabelecido no artigo 3.º;  

 

b) Um prazo de 30 dias para efeitos de inscrição, conforme estatuído no artigo 4.º; 

e 

c) A revogação da alínea c) do n.º 1 do artigo 170.º do Código dos Regimes 

Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, aprovado pela Lei 

n.º 110/2009, de 16 de setembro. 

 

 

 
CAPÍTULO IV 

Apreciação na especialidade 

 Nada a registar. 

 

 

CAPÍTULO V 

Parecer 

 

A Comissão de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores deliberou, por unanimidade nada ter a opor à aprovação da 

Proposta de Lei n.º 255/XII que “Procede à sétima alteração ao decreto-Lei n.º 96/89, de 

28 de março, regulando a proteção social dos tripulantes dos navios registados no 

Registo Internacional da Madeira”.  

 

O PCP, com assento na Comissão mas sem direito a voto, não se pronunciou 

sobre o assunto. 
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A Comissão promoveu a consulta da Representação Parlamentar do Bloco de 

Esquerda (nos termos do disposto no nº 4 do artigo 195º do Regimento da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, uma vez que esta não integra a Comissão 

Permanente de Assuntos Sociais), que não se pronunciou sobre o assunto. 

 

Angra do Heroísmo, 11 de novembro de 2014. 

 

A Relatora 

     
(Arlinda Nunes) 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

  O Presidente 

 
    (Domingos Cunha) 


