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ASSUNTO:

“Proposta de Lei que estabelece a duração do perlodo normal de
trabalho
dos trabaihadores em funcOes püblicas na Regiao AutOnoma dos Açor
es.”

Em referência ao e-mail de V. Ex.a datado de 25/10/2013,
abaixo se
transcreve o parecer da Direcao Regional da Administracao Pübl
ica e Local, sobre o
assunto acima epigrafado:
“Através do Gabinete da Presidência do Governo Regional da Madei
ra, vem o
Gabinete da Presidéncia da Assembleia da Repüblica solicita
r, via e-mail, ao abrigo do
n.° 2 do art.° 229.° da Constituicao da Rep(iblica Portuguesa, conj
ugado corn o disposto
no art.° 142.° do Regimento da Assembleia da Republica
, a audiçao da RAM, nos
termos da Lei n.° 40/96, de 31 de agosto, sobre a Proposta
de Lei supra identificada,
pelo que nos cumpre informar o seguinte:
Analisada a citada Proposta de Lel, cabe-nos dizer que a Lei
n.° 68/2013, de
29 de agosto, fixa, relativamente aos trabaihadores
ern funcoes püblicas e em
cumprimento da al(nea b) do n.° 2 do art.° 590 da
Constituiçao da Repüblica
Portuguesa, o limite da duracao do trabalho, o que se enten
de como a determinaçao do
extremo desse periodo. Nessa medida, a presente iniciati
va legislativa afigura-se-nos
desnecessãria, em termos gerais.
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Não obstante, a ser aprovada qualquer medida legislativa a nIvel nacional
sobre esta matéria, deverá a mesma ser no sentido de clarificar, expressamente, a
fixaçao do perlodo normal de trabaiho como limite máximo nos termos em que vinha
sendo ate

a vigéncia da

Lei n.° 68/2013, nos servicos e organismos da Administracao

Püblica, nas RegiOes Autônomas inclusive.”
Corn Os meihores cumprimentos.
DO GABINETE,

Gomes
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