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A Comissäo Permanente de Economia reuniu no dia 16 de Abril de 2009, na

delegacäo da Assembleia Legislativa da Região AutOnonna dos Acores, na

cidade de Ponta Delgada, a fim de apreciar e dar parecer sobre o Projecto de

Decreto Legislativo Regional — "Sexta alteracao ao Decreto Legislativo

Regional n°. 2/22/A, de 20 de Janeiro (adaptacäo ao Sistema Fiscal Nacional)".

CAPITULO I

ENQUADRAMENTO JURIDIC°

o Projecto de Decreto legislativo Regional foi apresentado ao abrigo da alinea

d) do n°. 1 do artigo 31°, da Lei n.° 2/2009, de 12 de Janeiro - Estatuto Politico-

Administrativo da Regiäo Aut6noma dos Acores e nos termos dos artigos 114°

e 115° do Regimento da Assembleia Legislativa da Região AutOnoma dos

Acores e dos artigos 37° e 50° do Estatuto Politico-Administrativo da Regiao

AutOnoma dos Acores. 0 presente projecto, foi apreciado nos termos da alinea

a) do artigo 42° do Regimento da Assembleia Legislativa da Regi go AutOnoma.

CAPITULO II

APRECIA00 NA GENERALIDADE E ESPECIALIDADE

o presente Projecto de Decreto Legislativo Regional pretende introduzir

unna sexta alteracão ao Decreto Legislativo Regional n.° 2/99/A, de 20 de

Janeiro, no sentido de atingir o limite maximo da reducão legalmente

prevista para o IRS, ou seja, 30% (ver n.° 2 do art.° 49.° da Lei Organica n

1/2007, de 19 de Fevereiro — Lei de Financas das RegiOes AutOnomas).
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Este diploma pretende aplicar a reducao a todos os escalOes, revogando e

tornando sem efeito a alteracâo parcial em diferentes escalOes realizada

pelo Decreto Legislativo Regional n.° 42/2008/A, de 7 de Outubro.

A Comissäo deliberou ouvir o Vice-Presidente do Governo sobre esta

materia.

A Comissào procedeu a audicâo do Vice-Presidente do Governo, na

delegacão da Assennbleia Legislativa da Regiäo Aut6noma dos Acores, na

cidade de Ponta Delgada, no dia 16 de Abril de 2009.

0 Deputado do grupo parlamentar do PSD, Ant6nio Marinho, fez uma breve

apresentacâo do diploma de onde se destacam os seguintes pontos:

• A Constituicao da Republica Portuguesa e o Estatuto Politico

Administrativo da Regiao AutOnoma dos Acores reconhecem

Assembleia Legislativa o poder de adaptacao do sistema fiscal

nacional as especificidades regionais.

• A situacão da economia regional atravessa um period° complicado e

necessita de um conjunto de medidas de apoio as familias e as

ennpresas.

• Atenuar a carga fiscal sobre as pessoas singulares 6, agora, mais

ainda do que no passado, unna exigância para garantir a nnelhoria

das condicees de vida.

• Os inevitaveis impactos orcamentais deste desagravamento fiscal

devem ser vistos como uma nova oportunidade de aumento dos

rendimentos das pessoas, como forma conjuntural de contribuir para

o combate a crise orcamental das familias e como um incentivo ao

consumo, contribuindo para melhor desennpenho da actividade

económica.
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• Ate ao actual momento legislativo a reducão das taxas nacionais do

IRS foi gradual. Corn esta 6a alteracao, atingimos, finalnnente, o limite

màximo da reducão legalnnente prevista, isto 6, 30%, decorridos que

estho 10 anos, ap6s o primeiro Decreto Legislativo Regional. A

aplicagao da reducao é a todos os escaltles, revogando-se e

tornando sem efeito a alteracao parcial em diferentes escalOes

realizada pelo Decreto Legislativo Regional, de 7 de Outubro 2008.

o Vice-Presidente do Governo tomou a palavra, salientado que uma proposta

semelhante a esta j6 tinha sido discutida e rejeitada em comissao, pois o

Governo e o Partido Socialista defendiam, na altura, uma solucao de

desagravamento fiscal apenas para os escalOes mais baixos. A posigão do PS,

foi ratificada nas eleicOes regionals. Nao fazendo sentido nenhum, hoje, mudar

de posic5o. Para alem disso, referiu o Vice-Presidente, o grande desafio para

2009 6 nnanter o nivel de emprego existente, pois no actual cen6rio de crise,

quem mantiver o seu emprego, ver6 o seu rendimento disponivel aumentar

face ao ano de 2008. Foi tamb6m referido do facto, de nos Acores, as actuais

variacOes na taxa de desemprego se deverem, em grande parte, ao aumento

da populacäo activa e não a crise econOmica nacional e internacional.

Relativamente ao facto de a proposta incidir concretamente nos escalOes mais

altos, foi referido que era uma medida injusta em termos sociais, pois o PSD

estava a apresentar uma proposta que permitia urn desagravamento fiscal para

os rendimentos superiores a 5343€ superior em cinco vezes aos que iriam ter

as pessoas com rendimento superiores a 600€.

o Deputado Antonio Marinho contrap6s que a proposta do PSD j6 fazia sentido

em Setembro Ultimo, quando o Governo erradamente dizia que não havia crise

nos Acores, e que hoje, num cen6rio täo grave da economia acoriana, mais

sentido faz aprovar uma proposta que melhore os rendimentos das familias
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acorianas. 0 Deputado referiu que näo é provével que o rendimento das

familias se mantenha ou cresca face ao ano anterior.

o deputado do CDS/PP, Pedro Medina, referiu na sua intervencäo o facto de

os Estados não disporenn do instrumento de politica monetéria para

combaterem a crise, considerando que o instrumento fiscal era urn born

mecanismo de melhorar a economia acoriana. Salientou que a posicäo do seu

partido em termos de impostos directos era a de preferir tendencialmente uma

taxa plana em vez dos tradicionais escalees que provocavam a redistribuicao

dos rendimentos colectados.

Para alêm disso, o Deputado considerava que a proposta do PSD, já nao fazia

sentido, pois o Plano e Orcamento para o ano de 2009, que eram os

instrumentos para aplicacao dos referidos projectos, já tinham sido aprovados.

No final da sua intervencao, o Deputado do CDS/PP, concordou corn o Vice-

Presidente do Governo, quanto ao facto das politicas governamentais deverem

incidir sobre a criacão e nnanutencäo do actual nivel de emprego, devido ao

facto, do rendimento disponivel das familias ser previsivelnnente superior este

ano face ao ano de 2008.

o Deputado do PS, Josê San-Bento, questionou o Deputado Antonio Marinho

se concordava corn a afirnnacao "que um euro na mäo de urn cidadâo era mais

innportante do que um euro em investimento

Salientou tambêm que felizmente a politica de desagravannento fiscal

defendida pelo PSD no Parlamento era exactannente contréria aquela

defendida pela maioria das Câmaras Municipais do PSD.

o Deputado Antonio Marinho, referiu que a pergunta era perniciosa, pois

obviamente que a resposta dependia do tipo de investimento publico que se

estava a falar.

Da anélise feita ao Diploma pelos diferentes partidos, salienta-se o seguinte:

0 Deputado do PS, Josè Rego, justificou o voto contra do PS pelo facto de a

proposta não ser nova pois jâ havia sido rejeitada em Setennbro passado, tendo
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na altura o PS considerado que a proposta nào era socialmente justa e que nä°

se devia por em causa estabilidade das finangas pOblicas regionais. Pelo que

os pressupostos anteriores se mantänn e que o connbate 6 crise não se faz s6

pela descida de impostos, nnas tam1D6rn pelo aumento do investimento pOblico,

opgäo esta que tern sido a tomada pelo governo dos Agores.

0 Deputado Pedro Medina, do CDS/PP, reafirmou a posigào assunnida

aquando da audicelo do Vice-Presidente do Governo, que apesar de estar de

acordo corn a redugäo de impostos proposta, considerava a mesma

extemporanea, por isso o seu partido abstinha-se.

0 Deputado do BE, Josè Cascalho, justificou o voto contra a proposta, pois

considerava que esta aumentava as desigualdades sociais.

A Comissäo decidiu por maioria dar parecer desfavor6vel a presente proposta

com os votos a favor do PS e do BE, a abstengäo do CDS/PP e o voto contra

do PSD.

0 Relator

Francisco V. C6sar

0 presente relatOrio foi aprovado por unaninnidade.

0 Presidente

Jos6 de Sousa Rego
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