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.Exmo, Senhor,
Chefe do Gabinete de Sua Excelência
O Presidente da Assembleia Legislativa da
Madeira
9004

-

506 Funchal
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Assunto: Envio de Parecer

Para os devidos efeitos e conforme dispöe

o artigo 141.o,aplicável por remissäo do artigo

176,0, ambos do Regimento da Assembleia Legislativa da Madeira, juntose envia a V, Exa, o Projeto

de Proposta de Lei à Assembleia da República, da autoria do JPP, que "Procede à alteraçäo do
decreto-lei n.0 138-A/2010, de 28 de dezembro, que cria a tarifa social de fornecimento de
energia elétrica",

Com os melhores cumprimentos,

O Preside

issäo

ues

Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses . 9004-506 Funchal
Telef. 291 210 500 .Fax291 140911

REGIAO AUTÓNOMA DA MADEIRA

ASSEMBLEIA LEG¡SLATIVA
2,4 Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo

PARECER
Projeto de Proposta de Lei à Assembleia da República - JPP

"Procede à alteração do decreto-lei n.0 138-A/2010, de 28 de dezembro, que cria a tarifa
social de fornecimento de energia elétrica"

Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 141,0, aplicável por remissäo do artigo 176,0,

ambos do Regimento da Assembleia Legislativa da Madeira, reuniu nodia24 de março de 2017, pelas
11:30 horas, a 2,a Comissäo Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo, para
analisar o diploma em epígrafe.

Após a verificação formal

e

material do diploma,

a Comissäo considerou, por

unanimidade,

estarem reunidos os pressupostos para envio do Prqeto de Proposta de Lei à Assembleia da República,
para discussäo e apreciação em Plenário.
Este parecer foi aprovado por unanimidade.

Funchal, 24 de março de 2017
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No 2160 po 7.3.2.1

ASSEMBLEIA LEGISI.ATIVA

Gabinete do Presidente

C/ conhecimento:
Exmos. Senhores
- Vice-Presidentes
- Presidentes dos Grupos Parlamentares
do PSD, CDS, JPP, PS, PCP e BE
- Deputado do PTP
- Deputado GilCanha
- Gabinete dos Assuntos Parlamentares

sua referêncla

Exmo(a). Senho(a)

.

Presidente da 2a Comissão Especializada
Economia, Finanças e Turismo

Data

Sua comunlcagäo de

09.03.2017

Assunto: Projeto de Proposta de Lei

à Assembleia da República (JPP)

Encarrega-me Sua Excelência o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira de
remeter a V. Ex.a para apreciaçäo, ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 1410, ex vi do artigo
1760 do Regimento, o Projeto de Proposta de Lei à Assembleia da República, da autoria do

JPP, intitulado "PRoGEDE À ALTERAçÃO DO DECRETO-LEI No 138-A/2010, DE 28 DE
DEZEMBRO, OUE CR¡A A TARIFA SOCIAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA",

Com os melhores cumprimentos.

O Chefe do Gabinete,

Gonçalves)

Ediflclo da Assembleia Legislativa da Madeira - Avenida do Mar e das Comunldades Madekenses - Funchal
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Sua Excelência,
À

Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da

0

Região Autónoma da Madeira

Ofício n.o 20170078, de 02 de março de 2017
ASSUNTO: PROJETO DE PROPOSTA DE IEI À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICR

Excelência,

Ao abrigo das disposiçöes regimentais, o Grupo Parlamentar do JPP, apresenta o
Projeto de Proposta de Lei à Assembleia da República intitulado"Procede à atteração
do Decreta-Lei n.o 138-A/2010, de 28 de dezembro, que cria a tarifa social de
fornecimento de energìa elétrica", que se anexa.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente do Grupo Parlamentar do JPP
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NOTA JUSTIFICATIVA

A. Sumário a publicar no Diário da República
Procede à segunda alteraçäo do Decreto-Lein.o 138-N2010, de 28 de dezembro
que cria a tarifa social de fornecimento de energia elétrica.

B. Síntese do conteúdo do projeto
Projeto de Proposta de Lei à Assembleia da República que visa alterar o artigo
2.o

da republicaçäo do Decreto-Lei n,o 138-A/2010, de 28 de dezembro.

G. Necessidade da forma de Projeto de Proposta de Lei

A forma de Projeto de Proposta de Lei resulta da necessidade de criar

um

diploma com igual valor hierárquico normativo.

D. Avaliação sumária dos meios financeiros envolvidos na respetiva
execução
Do diploma, e pela sua natureza, resultarão novos encargos financeiros.

E. Avaliação do impacto decorrente da aplicaçäo do projeto
Esta proposta de alteraçäo ao Decreto-Lei n.o 138-A/2010, de 28 de dezembro
que cria a tarifa social de fornecimento de energia elétrica visa uma maior justiça

social para com as pessoas que estejam em situação de dependência de

2.o

grau, devidamente certificada pelo Sistema de Verificação de lncapacidades da

Segurança Social, tendo

em

consideração

as

necessidades

que

estas

apresentam, nomeadamente, na higiene e no bem-estar do cidadão.

As pessoas que acumulam a situaçäo de dependência que caracterizam o 1.o
grau e se encontram acamadas ou apresentam quadros de demência grave dependência que caracteriza o 2.o grau -, precisam de um conjunto de cuidados
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específicos, para o seu bem-estar

e pela própria Dignidade da Pessoa,

que

implicam um acréscimo de despesas corrente, nomeadamente, eletricidade.
Neste sentido, entende-se ser necessário a inclusäo das pessoas que estejam

em situação de dependência de 2.o grau, devidamente certificada pelo Sistema
de Verificaçäo de lncapacidades da Segurança Social, no artigo 2.o, tornando-os

"clientes finais elegíveis" para a tarifa social de fornecimento da energia elétrica,
desde que a sua pensäo seja igual ou inferior a 600€ (seiscentos euros).

F. Gonexão legislativa
Lei 720A9 de 07 de fevereiro na versão atualizada pela Lei n.o 2812016, de 23

de agosto; Decreto-Lei n.o 91/2009, de 9 de abril; Lei 412007 de 16 de janeiro
atualizada pela; Decreto-Lei 7012010 de 16 de junho atualizada pelo decreto-Lei
n.o 1 33/2012 de 27 dejunho.
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pRoJETo DE pRoposrA DE lel À ASSEMBLETA DA nepúellcR
pRocEDE A

ntreaeçeo Do DECRET}-LE|

N.o ls8-N2010, DE 28 DE

DEZEMBRO, QUE ÇRIA A TARIFA SOC/AL DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA

rxrosrçno

nÉrnrcn
DE MoTrvos

A tarifa social de fornecimento de energia elétrica a aplicar a clientes finais
economicamente vulneráveis, criada pelo Decreto-Lei n.o 138-A/2010, de 28 de
dezembro, foijá alterada pelo Decreto-Lein3 17212014,de 14 de novembro, com

o objetivo político de criar mecanismos de monitorização da aplicação da tarifa
social e o ajuste automático no novo critério de elegibilidade.

Alargou-se, desta forma, os clientes finais elegíveis, integrando os clientes que

säo beneficiáríos do abono de famllia e os beneficiários da pensão social de

velhice. Da mesma forma, foi alargada

a potência

contratada, permitindo

abranger um maior número de agregados familiares.

No entanto, entende-se que, para haver uma maior justiça social, deveria ser

integrado

no artigo 2.o, relativamente aos clientes finais elegíveis,

beneficiários

os

do complemento por dependência do 2.o grau, devidamente

certificado pelo Sistema de Verificação de lncapacidades da Segurança Social,

visto as especificidades de que se revestem estas situaçÕes e que implicam,
necessariamente, um acréscimo das despesas correntes dos agregados
familiares, nomeadamente, a eletricidade.

Contudo,

e tendo em consideraçäo que a atribuiçäo do

complemento por

dependência do 2.o grau não exige um valor de pensäo mínima para ser
atribuído, entende-se que estes só poderão ser clientes finais elegíveis se o valor

da pensåo, sem o complemento de dependência, for inferior ou igual a 600€
(seiscentos euros),

f
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Procede à alteração do Decreto-Lei n.o 138.4/2010, de 28 de dezembro, que

cria a tarifa social de fornecimento de energia elétrica

Artigo

1o

Objeto

Alteraçäo ao Decreto-Lei n.o 138-A/2010, de 28 de dezembro, com as
alteraçöes introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 17212014, de 14 de novembro.
É afierado o artigo 2.o que passa a ter a seguinte redação:

<Artigo 2.o
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Os beneficiários de complemento por dependência do 2.o grau, desde que

o valor da pensão, sem o complemento de dependência, seja inferior ou
igual a 600€ (seiscentos euros).
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Artigo

20

Entrada em vigor
A presente lei entra em vigor com o orçamento do próximo ano.

O Presidente do Grupo Parlamentar do JPP
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Étvio

I

rte Martins Sousa
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