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Andreia Belchior

No quadro da pandemia causada pela

doença COVID-19, o Governo decidiu

decretar, através do artigo 9º do DL 10-

A/2010, a suspensão das atividades

letivas e não letivas e formativas com

presença de estudantes em

estabelecimentos de ensino públicos,

particulares e cooperativos e do setor

social e solidário de educação pré-

escolar, básica, secundária e superior e

em equipamentos sociais de apoio à

primeira infância ou deficiência.

 

Esta suspensão abrange ainda os

centros de formação de gestão direta ou

participada da rede do Instituto do

Emprego e Formação Profissional, I. P., e

as atividades de apoio social

desenvolvidas em Centro de Atividades

Ocupacionais, Centro de Dia e ATL’S.

Ficam contudo excepcionadas, as

respostas de Lar Residencial e

Residência Autónoma.

 

A suspensão iniciou-se no dia 16 de

Março de 2020 e será reavaliada no dia

9 de Abril de 2020, podendo vir a ser

prorrogada após a reavaliação, o que

tendo em conta o quadro atual, será o

mais provável.

 

 

Estabeleceu-se igualmente que os

agrupamentos de escolas e escolas não

agrupadas da rede pública de ensino e

os estabelecimentos particulares,

cooperativos e do setor social e solidário

com financiamento público terão de

adotar as medidas necessárias para a

prestação de apoios alimentares a

alunos beneficiários do escalão A da

ação social escolar e, sempre que se

mostre necessário, as medidas de apoio

aos alunos das unidades especializadas

que foram integradas nos centros de

apoio à aprendizagem e cuja

permanência na escola seja considerada

indispensável.

 

Decretou-se ainda que, no que toca aos

equipamentos sociais da área da

deficiência, designadamente das

respostas de Centros de Atividades

Ocupacional e das Equipas Locais de

Intervenção Precoce, estes

equipamentos devem assegurar apoio

alimentar aos seus utentes em situação

de carência económica.
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Todas as faltas ao trabalho

dadas por força de assistência

a família encontram-se

justificadas,

independentemente de serem

remuneradas ou não

No que se refere à formação profissional

obrigatória ou certificada,

nomeadamente a referente ao acesso e

exercício profissionais, a atividade

formativa presencial pode ser

excepcionalmente substituída por

formação à distância, quando tal for

possível e estiverem reunidas condições

para o efeito, com as devidas

adaptações e flexibilização dos

respetivos requisitos, mediante

autorização da entidade competente.

 

Suspendendo-se estas atividades,

coloca-se a questão de saber se daqui

decorrem medidas de apoio ou direitos

às famílias.

 

A resposta é sim, existem medidas

decretadas pelo Governo no sentido de

apoiar os visados desta suspensão.

Desde logo, foi decretado, através do

artigo 22º do DL 10-A de 13 de Março,

que “consideram-se justificadas, sem

perda de direitos salvo quanto à

retribuição, as faltas ao trabalho

motivadas por assistência inadiável a

filho ou outro dependente a cargo

menor de 12 anos ou,

independentemente da idade, com

deficiência ou doença crónica,

decorrentes de suspensão das atividades

letivas e não letivas presenciais em

estabelecimento escolar ou

equipamento social de apoio à primeira

infância ou deficiência”.

 

No entanto, o Governo considerou

necessário reforçar esta medida e fê-lo

através do  Decreto-Lei n.º 10-K/2020, e

como se depreende do Artigo 2º ,

alíneas a) e b), estendeu este regime de

faltas justificadas às seguintes situações:



Faltas motivadas por “assistência a filho ou outro dependente a cargo menor

de 12 anos ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença

crónica, bem como a neto que viva com o trabalhador em comunhão de mesa

e habitação e que seja filho de adolescente com idade inferior a 16 anos, nos

períodos de interrupção letiva fixados nos anexos ii e iv ao Despacho n.º 5754-

A/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 115, de 18 de junho, ou

definidos por cada escola ao abrigo da possibilidade inscrita no n.º 5 do artigo

4.º da Portaria n.º 181/2019, de 11 de junho, quando aplicável”;

Faltas motivadas por “assistência a cônjuge ou pessoa que viva em união de

facto ou economia comum com o trabalhador, parente ou afim na linha reta

ascendente que se encontre a cargo do trabalhador e que frequente

equipamentos sociais cuja atividade seja suspensa por determinação da

autoridade de saúde, no âmbito do exercício das suas competências, ou pelo

Governo, desde que não seja possível continuidade de apoio através de

resposta social alternativa”.
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Para tal, basta o trabalhador comunicar à

entidade empregadora a sua ausência,

nos termos do artigo 253º do Código do

Trabalho.

 

Estas faltas não contam para o limite

anual previsto nos artigos 49.º, 50.º e

252.º do Código do Trabalho.

 

O trabalhador que tenha de prestar

assistência nas situações previstas pelo

artigo 2º, alíneas a) e b) do DL 10-K/2020

poderá ainda  proceder à marcação de

férias, sem necessidade de acordo com

o empregador. Nestas situações, deve

fazê-lo por comunicação escrita com

antecedência de dois dias relativamente

ao início do período de férias, conforme

o disposto no nº 5 do artigo 2º deste DL.

 

O nº 6 do artigo 2º dispõe ainda que

durante o período de férias  a que se

refere o nº 5, é devida retribuição do

período correspondente à que o

trabalhador receberia se estivesse em

serviço efetivo e nestes casos não se

aplica o n.º 3 do artigo 264.º do Código

do Trabalho, podendo assim o subsídio

de férias ser pago na sua totalidade até

ao quarto mês seguinte ao do início do

gozo de férias.

Criaram-se também medidas de  apoio

excepcional à família.

 

No caso de trabalhadores por conta de

outrem, o artigo 23º do DL 10-A,

determina que o trabalhador tem direito

a receber um apoio excecional mensal

ou proporcional, correspondente a

dois terços da sua remuneração base,

ou seja 66%, pago em partes iguais pela

entidade empregadora e pela

segurança social, tendo como limite

mínimo uma  remuneração mínima

mensal garantida (RMMG) (635€) e  e

como limite máximo três RMMG

(1.905€).

 

A parte que é paga pela Segurança

Social é entregue à entidade

empregadora e esta é quem procede ao

pagamento do valor total do apoio ao

trabalhador.
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Os trabalhadores

independentes também não

foram esquecidos no âmbito

do apoio à família neste

quadro de suspensão de

atividades

Este apoio é requerido à entidade

empregadora e deve ser deferido

automaticamente, mas desde que não

seja possível  continuar a prestar a sua

atividade,  nomeadamente por

teletrabalho.

 

Contudo, só um dos progenitores pode

beneficiar deste apoio e só é recebido

uma vez, independentemente do

número de filhos ou dependentes a

cargo.

 

No caso de trabalhadores e empresas

com natureza pública, à excepção do

setor empresarial do estado, este apoio 

é assegurado integralmente pelas

mesmas.

Os trabalhadores independentes podem

também beneficiar deste apoio

excecional, decorrente da referida

suspensão, conforme assim estipula o

artigo 24º, nº 1  do DL 10-A/2020, sendo

requisito que o trabalhador independente

sujeito ao cumprimento da obrigação

contributiva em pelo menos 3 meses

consecutivos há pelo menos 12 meses,

não possa prosseguir a sua atividade por

este motivo.

 

Aqui o valor do apoio corresponderá a um

terço da base de incidência contributiva

mensal referente ao primeiro trimestre de

2020, com o limite mínimo de 1 Indexante

de Apoios Sociais (IAS) e máximo de 2 1/2

IAS e tem de constar na declaração

trimestral de rendimentos, com a

correspondente contribuição social. Para

um período de 30 dias, os limites são no

mínimo 438,81 euros (valor do Indexante

de Apoios Sociais - IAS) e no máximo 

1.097,03 euros (valor de 2,5 IAS).
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Assistência a crianças em

isolamento profilático tem

outro regime, com mais

benefícios

À semelhança dos trabalhadores por

conta de outrem, este apoio será

atribuído de forma automática, não

sendo possível o teletrabalho ou outra

forma de atividade idónea para tal e

também só um dos progenitores poderá

beneficiar deste apoio.

 

A duração previsível deste apoio será o

período em que for decretado o

encerramento da escola, exceto se o

mesmo coincidir com férias escolares,

conforme o disposto nos  nos anexos II e

IV ao Despacho n.º 5754-A/2019, isto é,

nas férias suspende-se este apoio.

 

Uma nota ainda no que toca ao regime

para assistência a filhos, quando a

criança tenha de ficar em isolamento

profilático.

Assim, se durante o período de

encerramento da escola decretado pelo

Governo a criança ficar em situação de

isolamento decretado pela autoridade de

saúde, aplicar-se-á  o regime previsto para

estas situações e, neste caso, suspende-se  

o pagamento da prestação excecional de

apoio à família e aplica-se o regime geral

de assistência a filho.

 

O mesmo se aplica quando a criança fique

doente durante o período de suspensão,

ou seja, suspende-se o apoio excepcional

e o trabalhador passa a receber o apoio do

regime geral para assistência a filho.

 

Os formulários para pedir os apoios

encontram-se disponíveis no link

http://www.seg-social.pt/formularios 
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Infantários, creches, ATL's e

Centros de Dia têm outras

especificidades

Outra questão menos pacífica, é a que

se refere  ao pagamento de

mensalidades em instituições

particulares de solidariedade social

(IPSS) ou equiparadas, e de 

Estabelecimentos de Ensino Particular e

Cooperativo. Falamos por exemplo de

infantários, creches, centros de dia e

ATL'S.

 

Esta questão tem sido alvo de debate,

isto porque não veio prevista no Decreto

Lei nem em posteriores legislações. Mas,

apesar de haverem divergências quanto

à obrigação de pagamento com ou sem

redução, somos da opinião que, com a

suspensão das atividades, existem

valores que não devem ser cobrados

pelas entidades que atrás referimos.

 

Falamos pois dos custos que não

estejam a suportar neste momento,

como por exemplo o valor da

alimentação, das atividades

extracurriculares e do transporte.

A posição da Associação de

Estabelecimentos de Ensino Particular e

Cooperativo (AEEP) e da Confederação

Nacional das Instituições de Solidariedade

(CNIS) é a de que deve continuar a ser

efetuado o pagamento da mensalidade,

atendendo-se à especificidade de cada

família, invocando o facto de que os

contratos com estas instituições e os seus

utentes não caducaram nem se

suspenderam e para a subsistência dos

estabelecimentos e dos vínculos

contratuais é necessário que continue a

ser efetuado o pagamento.

 

Contudo também são da opinião que fora

desta mensalidade deve ficar a

percentagem relativa a alimentação e

outros custos que não estejam a suportar

neste momento.

 

No que se refere às atividades extra-

curriculares entendem que há instituições

que não vão cobrar este valor, mas as que

continuem a fazê-lo ainda que recorrendo

a plataformas digitais podem e devem

cobrar.
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A AEEP e a CNIS sugerem ainda uma

avaliação casuística da situação de cada

família, face à conjuntura causada pela

COVID-19, atendendo-se a problemas

financeiros ou perda de emprego, por

exemplo, casos em que estas famílias

deverão expôr e será tomada uma

decisão face a cada situação.

 

Apesar do Decreto Lei 10-A/2010 não se

referir a esta questão, há vários juristas,

que entendem ainda que deve haver

redução noutra situação, por via da

aplicação da Portaria n.º 218-D/2019

que procede à segunda alteração à

Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de julho e

define os critérios, regras e formas em

que assenta o modelo específico da

cooperação estabelecida entre o

Instituto da Segurança Social, I. P. e as

instituições particulares de

solidariedade social ou legalmente

equiparadas, para o desenvolvimento

de respostas sociais, em conformidade

com o subsistema de ação social.

 

 

Esta situação está prevista no no Anexo

a que se refere o artigo 19.º da dita

Portaria e que estabelece o regulamento

das comparticipações familiares devidas

pela utilização dos serviços e

equipamentos sociais, designadamente

no Ponto 9 deste anexo.

 

Assim, nos termos do ponto 9.1 do

Anexo, haverá lugar a uma redução de

10 % na comparticipação familiar mensal

quando o período de ausência

devidamente fundamentado exceda 15

dias seguidos.

 

O contra-argumento a esta posição que

tem sido levantado é o facto se esta

situação excepcional se aplicar por

motivo atinente ao utente e não devido

a uma decisão do governo, contudo a

norma está redigida de forma a que

permite ambas as interpretações e

deverá ser colocada às referidas

entidades.
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Numa lógica de bom-senso e mútua

solidariedade, os utentes destas entidades

podem e devem beneficiar do direito a

uma redução das mensalidades, onde se

inclua pelo menos  os custos que não

estejam a suportar neste momento.

 

Resta-nos dizer que são medidas bem

intencionadas, que visam apoiar as

famílias que se encontrem abrangidas

pela medida de suspensão das atividades

letivas, não lectivas e formativas e minorar

os impactos decorrentes desta fase difícil

com que todos somos confrontados.


