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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

INTRODUCAO

A Comissao Permanente de Economia reuniu no dia 22 de Novembro de 2011,

na delegacao de Ponta Delgada, da Assembleia Legislativa da Região

AutOnoma dos Acores, corn o objectivo de dar parecer final sobre as Propostas

de Plano e Orcarnento para 2012, dando assim cumprimento ao disposto no n.°

4, do artigo 164.° do Regimento da Assembleia Legislativa da Regiao

Aut6noma dos Acores.

Assim sendo, cumpre referir resumidamente as areas sobre as quais as

Comissbes Especializadas da Assembleia emitiram parecer, bem como a

votagao em cada uma delas.

A Comissao Permanente de Politica Geral emitiu parecer sobre os documentos

em analise, apreciando os seguintes programas e respectiva cobertura

orcamental:

• Programa 14 (Habitacao)

• Programa 17 (Proteccao Civil)

• Programa 18 (Rede Viaria Regional, Transportes Terrestres e

Equipamentos Colectivos)

• Programa 21 (Administracão PUblica, Planeamento e Financas)

• Programa 22 (Cooperacao Externa e MigracOes)

A Comissao de Politica Geral, baseada na apreciacao dos documentos

apresentados e nas audigbes efectuadas aos Membros do Governo Regional

que tutelam as areas da competéncia da Comissão, deliberou emitir parecer

favoravel, por maioria, as Propostas de Plano e Orcamento para 2012, corn os

votos favoraveis do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e corn a

abstencão e reserva para Plenario dos Grupos Parlamentares do Partido Social
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Democrata e do CDS Partido Popular e da Representagao Parlamentar do

Partido Popular Monarquico.

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais emitiu parecer sobre os

documentos apresentados, analisando os seguintes programas e

financiamento:

• Programa 1 — Desenvolvimento das Infra-Estruturas Educacionais e do

Sistema Educativo

• Programa 2 — Qualificagao Profissional e Defesa do Consumidor

• Programa 3 — Juventude

• Programa 4 — Patrim6nio e Actividades Culturais

• Programa 5 — Desenvolvimento Desportivo

• Programa 12 — Ciéncia, Tecnologia, Sistemas de Informagao e

Comunicagges

• Programa 13— Desenvolvimento do Sistema de Solidariedade Social

• Programa 15 — Desenvolvimento de Infra-Estruturas e do Sistema de

Sat:1de

A Comissao Permanente de Assuntos Sociais deliberou por maioria emitir

parecer favoravel as Propostas do Plano e Orgamento para o ano de 2012, nas

areas da sua competéncia, corn os votos favoraveis dos Deputados do Partido

Socialista e a abstengäo dos Deputados do Partido Social Democrata, do

CDS/PP e do Bloco de Esquerda, corn reserva de posigao para o Plenario.

A Comissao de Economia emitiu parecer sobre os documentos em analise,

tendo apreciado os seguintes programas e sua cobertura orgamental:

• Programa 7 — Aumento da Competitividade dos Sectores Agricola e

Florestal

• Programa 8 — Valorizagäo do Mundo Rural
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• Programa 9 — Modernizacao das Infra-Estruturas e da Actividade da

Pesca

• Programa 10 — Desenvolvimento do Turismo

• Programa 11 — Fomento da Cornpetitividade

• Programa 16 - Ordenamento do Territ6rio, Qualidade Ambiental e

Energia

• Programa 19 — Consolidacao e Modernizacao dos Transportes

Maritimos

• Programa 20 — Desenvolvimento dos Transportes Aèreos

• Programa 21 — Administracao POblica, Planeamento e Financas

A Comissao Permanente de Economia, baseada na apreciacao dos

documentos apresentados e nas audicOes efectuadas aos Membros do

Governo Regional que tutelam as areas da competência da Comissao,

deliberou emitir parecer favoravel, ,por maioria, as Propostas de Plano e

Orcamento para 2012, corn os votos favoraveis do Grupo Parlamentar do

Partido Socialista e corn a abstencao e reserva para Pierian° dos Grupos

Parlamentares do Partido Social Democrata, do CDS Partido Popular e do

Bloco de Esquerda.

A Comissao de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho analisou as

areas que sào da sua compet6ncia e a respectiva cobertura orcamental:

• Programa 2 — Qualificagao Profissional e Defesa do Consumidor;

• Programa 6 — Informagao e Comunicacao

• Programa 16 — Ordenamento do TerritOrio, Qualidade Ambiental e

Energia

Corn base na apreciacao efectuada, quer na generalidade quer na

especialidade, a Comissao de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho
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deliberou, por maioria, corn os votos a favor do PS e abstengbes do PSD,

CDS/PP e PCP, emitir parecer favoravel a aprovagao do Plano Regional Anual

e Orgamento para o ano de 2012, nas areas de competancia da Comissao.

Anexam-se a este documento os relatOrios e pareceres das Comissbes

Permanentes da Assembleia, bem como os pareceres recebidos na Comissao

de Economia a seu pedido e emitidos pelos seguintes Conselhos de Ilha:

• Conselho de Ilha de Santa Maria;

• Conselho de Ilha do Corvo;

• Conselho de Ilha das Flores;

• Conselho de Ilha de Sao Jorge;

• Conselho de Ilha do Pico;

• Conselho de Ilha da Terceira;

• Conselho de Ilha da Graciosa;

• Conselho de Ilha do Faial;

Para alam dos referidos pareceres anexam-se ao presente documento os

pareceres emitidos pelos parceiros sociais recebidos pelo Governo Regional:

- Confederagao Geral dos Trabalhadores Portugueses — Intersindical Nacional

- Uniao Geral dos Trabalhadores

- Camara do Comercio e IndOstria dos Acores

- Associagao dos Industriais de Construgao e Obras PUblicas dos Acores

- Associagao da Area da Igualdade de Oportunidades para Mulheres e Homens

- Federagao Agricola dos Acores

- Universidade dos Acores
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CAPiTULO I

APRECIACAO E PARECERES SOBRE 0 PLANO REGIONAL PARA 2012

1. ENQUADRAMENTO JURiDICO

As propostas em analise tern enquadramento juridico na alinea p) do n.° 1 do

artigo 227.° da Constituicão da RepOblica Portuguesa que confere a Regiäo

Aut6noma dos Acores o poder de aprovar o Plano e Orcamento Regional.

Assim, de acordo corn as alineas b) e c) do artigo 34.° do Estatuto Politico-

Administrativo da Regiäo AutOnoma dos Acores, a Assembleia Legislativa da

Regiäo Aut6noma dos Acores aprova o Plano e Orcamento Regional no ämbito

das competéncias definidas.

2. CONCLUSAO E PARECER FINAL SOBRE A PROPOSTA DE PLANO

REGIONAL PARA 2012

0 Plano 2012 corresponde ao quarto e Ultimo ano do ciclo de programacäo

tracado para o quadrienio 2009-2012, contemplando, näo s6 accbes

promovidas directamente pelos departamentos da administracäo regional, mas

tambêm as que säo executadas por entidades pOblicas que, em articulacäo

corn as respectivas tutelas governamentais, promovem projectos de

investimentos estratêgicos, no quadro da politica de desenvolvimento

apresentadas nas Orientagbes de Medio Prazo.

0 Plano Regional Anual para 2012 compreende urn total de 22 Programas, que

contemplam 106 Projectos e 458 AccOes.

o investimento pOblico previsto para o ano de 2012 ascende a 737,4 milhOes

de euros, dos quais 480,4 milhOes säo da responsabilidade directa dos
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departamentos governamentais, sendo a parcela restante financiada por outros

fundos regionais, nacionais e comunitarios.

Na dotacao financeira para os Grandes Objectivos de Desenvolvimento do

Plano de 2012, verifica-se que o objectivo "Promover o Crescimento

Sustentado da Economia" e o vector corn dotacao mais significativa,

apresentando urn peso de 36,34% do Plano, seguida do objectivo "Gerir corn

Eficiencia o Territ6rio promovendo Qualidade Ambiental", corn 24,97%. Em

terceiro lugar, aparece o objectivo "Melhorar as QualificacOes e Competencias

dos Acorianos" (23,08%), seguida do objectivo "Reforcar a Solidariedade e a

Coesao Social" (12,10%). Em quinto lugar, surge o objectivo "Qualificar a

Gestäo PUblica e a Cooperacão" (3,5%).

No objectivo "Promover o Crescimento Sustentado da Economia" foram

definidos 6 Programas corn o seguinte conteOdo: aumento da competitividade

dos sectores agricola e florestal; valorizacäo do mundo rural; modernizacâo

das infra-estruturas e da actividade da pesca; desenvolvimento do turismo;

fomento da competitividade; ciéncia, tecnologia e sistemas de informacão e

comunicacOes. Estes programas tern uma dotacao prevista no Plano de 2012

de 268,08 milhOes de euros de investimento pUblico total, sendo 160,99

milhOes de euros do Plano e 107,09 milhbes de euros de Outros Fundos.

No que toca ao objectivo "Gerir corn Eficidncia o Territenio Promovendo

Qualidade Ambiental" prevé-se a implementacäo de 5 Programas corn o

seguinte conteOdo: ordenamento do territOrio, qualidade ambiental e energia;

proteccäo civil; rede viaria regional, transportes terrestres e equipamentos

colectivos; consolidacäo e modernizacao dos transportes maritimos;

desenvolvimento dos transportes aereos. Estes programas tern uma dotacao

prevista no Plano de 2012 de 184,2 milhOes de euros de investimento pOblico

total, sendo 120,02 milhOes do Plano e 64,14 milhOes de Outros Fundos.
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Para o objectivo "Melhorar as QualificagOes e Competéncias dos

Agorianos" estäo previstos 6 programas, cujo conteUdo é o seguinte:

desenvolvinnento das infra-estruturas educacionais e do sistema educativo;

qualificacäo profissional e defesa do consumidor; juventude; patrimOnio e

actividades culturais; desenvolvimento desportivo; informacäo e comunicac5o.

Para estes programas o Plano de 2012 prevé urn investimento pUblico de 170,2

milhOes de euros, sendo 86,9 milhOes do Plano e 83,3 milhOes de Outros

Fundos.

Relativamente ao objectivo "Reforgar a Solidariedade e a Coesäo Social"
prevé-se 3 programas que tern por base o seguinte: desenvolvimento do

sistema de solidariedade social; habitacao; desenvolvimento de infra-estruturas

do sistema de saUde. Para estes programas esta previsto urn investimento

pOblico no montante 89,2 milhOes de euros, sendo 86,7 milhOes do Plano e 2,5

milhOes de Outros Fundos.

o Oltimo objectivo "Qualificar a Administragäo PUblica e a Cooperagäo"
conta corn 2 programas a saber: administracäo pOblica, planeamento e

financas; cooperacäo externa e migracties. 0 investimento pUblico previsto

para estes programas é de 25,7 milhOes de euros totalmente financiados pelo

Plano.

o investimento previsto para o Plano de 2012 foi apresentado no âmbito de urn

quadro de crise econOrnico-financeira internacional generalizada e pelo quarto

ano consecutivo, assumindo uma agenda de minimizacäo dos custos da

conjuntura exterior, que em muito prejudicam as empresas e as familias,

baseada em tits eixos de accäo: o reforco do rigor da utilizagao dos recursos

pOblicos; o fomento da competitividade das empresas; e a solidariedade,

enquadrada no combate a exclusào social.
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0 rigor na afectacao dos recursos financeiros disponiveis, o aproveitamento

integral dos fundos estruturais da Uniao Europeia, bem como, o equilibrio das

financas pthlicas, como suporte solido do investimento, é assumido neste

Plano de lnvestimentos, como urn elementos fundamentais de inducao de

confianca junto das instituicbes nacionais, internacionais, das empresas e das

familias.

Este Plano ambiciona fomentar a "competitividade da producão econOmica,

nao apenas numa visa() estrita de mera sobrevivbncia das empresas, mas

numa visa° mais ampla de sustentabilidade e de oferta de emprego

remunerado convenientemente", tendo como referOncia urn conjunto de

politicas sectoriais de estimulo a actividade econOmica, bem como, "no

investimento de modernizacão, de ampliacao da capacidade produtiva" e em

(...)" infraestruturas e equipamentos que minimizem os bloqueios naturais a e

diversificacao das actividades econ6micas ".

Por ultimo, o Plano pretende combater a exclusao social de segmentos da

populacao mais vulneraveis (...) atravês de urn conjunto de politicas sociais e

econOmicas, que minimizem fenOmenos como sejam, a pobreza e o

desemprego e proporcionem uma verdadeira igualdade de oportunidades.

Febo exposto, concluimos que o Plano Regional para 2012 integra, de forma

pormenorizada, os investimentos a realizar pelo Governo Regional

concretizando urn conjunto de objectivos definidos no Programa do X Governo

Regional, conforme os eixos prioritarios definidos no QRESA e seguindo os

eixos prioritarios definidos nos Grandes Objectivos de Desenvolvimento

previstos nas OrientacOes de Mèclio Prazo 2009-2012.

ApOs a anélise das propostas de Plano para 2012, tendo em conta as audicbes

do Vice-Presidente e dos Secretarios Regionais e os relatOrios e pareceres das
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restantes comissOes permanentes da Assembleia Legislativa da Regiao

AutOnoma dos Acores, a Comissao Permanente de Economia deliberou par

maioria, dar parecer favoravel a proposta de Plano para 2012, corn os votos

favoraveis do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e corn a abstencao e

reserva para Pierian° dos Grupos Parlamentares do Partido Social Democrata,

do CDS Partido Popular e do Bloco de Esquerda.

Para a especialidade a Comissao de Economia deliberou dar parecer

favoravel, corn os votos a favor do Grupo Parlamentar do Partido Social

Democrata e corn a abstencao e resen/a para Pierian° dos Grupos

Parlamentares do Partido Socialista, do CDS Partido Popular e do Bloco de

Esquerda, a seguinte proposta de alteracäo a Proposta de Decreto

Legislativo Regional — Plano Anual Regional para 2012 apresentada pelo

Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata:

"Programa 21
Administragão POblica, Planeamento e Financas

- Projeto 21.4— Cooperacao corn as Autarquias Locals
- AO° 21.4.2 — Cooperacào Financeira corn os Municipios — 3 129 100. 00 euros

Os montantes do programa e do projeto são alterados em conformidade.

Justificagäo:

- Reforco de 3 100 000.00 euros na acäo por contrapartida da reducäo em idéntico valor na
dotagão provisional."
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CAPiTULO II

APRECIACAO E PARECER SOBRE A PROPOSTA DE DECRETO

LEGISLATIVO REGIONAL DO ORCAMENTO DA REGIAO AUTONOMA

PARA 2012

1. PRINCIPIOS GERAIS

As regras referentes ao Orcamento da Regiao AutOnoma dos Acores, os

procedimentos para a sua elaboracao, discussao, aprovacao, alteracao e

fiscalizacäo e a responsabilidade orcamental obedecem ao disposto na Lei n.°

79/98, de 24 de Novembro (Enquadramento do Orcamento da Regiao

AutOnonna dos Acores).

0 conteOdo do articulado da proposta de decreto legislativo regional deve,

conforme o art.° 11.° do diploma acima referido, conter:

a) As condicties de aprovacao dos mapas orcamentais e as normas

necessarias para orientar a execucao orcamental;

b) A indicagao do montante das transferências provenientes do Estado ou

de fundos comunitärios, corn a excepcäo de eventuais vinculacOes a

que estejam sujeitos;

c) 0 montante e as condicbes gerais de recursos ao credito pUblico;

d) A indicagao do limite dos avales a conceder pelo Governo Regional

durante o exercicio orcamental;

e) 0 montante de emprestimos a conceder e de outras operacbes activas

a realizar pela Regi5o, incluindo os fundos e servicos aut6nomos;

f) Todas as outras medidas que se revelem indispensäveis a correcta

gestäo orcamental da Regiäo para o ano econOmico a que o orcamento

se destina.
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2. ANALISE DA PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL

o articulado da proposta de orcamento para o ano 2012 cumpre o disposto no

art.° 11.° ("Conteüdo do articulado da proposta de decreto legislativo regional")

da Lei n.° 79/98, de 24 de Novembro.

Destaca-se ainda:

No artigo 22.° da Proposta cumpre-se o disposto no n.° 4 do artigo 6.° do

Decreto Legislativo Regional n.° 2/99/A, de 20 de Janeiro (adaptagao do

sistema fiscal nacional a Regiao Aut6noma dos Acores), quando consagra que

anualmente, no Decreto Legislativo Regional que aprova o Orcamento sera()

determinados, entre os sectores estratègicos da economia da Regiao

Aut6noma dos Acores, os lucros comerciais, industriais e agricolas

beneficiarios da deducao a colecta.

No artigo 23.° da Proposta cumpre-se o disposto no n.° 4 do artigo 9.° do

Decreto Legislativo Regional n.° 2/99/A, de 20 de Janeiro, quando consagra

que para efeitos do disposto no artigo 49.°A do Estatuto dos Beneficios Fiscais

e por forca da remissao constante do n.° 5 do artigo 37• 0 da Lei n.° 13/97, de 24

de Fevereiro, sao considerados relevantes os projectos de investimento em

unidades produtiva em valor a fixar anualmente no decreto legislativo regional

que aprova o Orcamento, ou que, nao atingindo aquele valor, tenham

reconhecida e not6ria relevancia estrategica para a economia regional. Neste

artigo (n.° 2) apresenta-se um limite diferenciado para os projectos de

investimentos nas ilhas do Corvo, Flores, Faial, Pico, Sao Jorge, Graciosa e S.

Maria.

Por fim, nos artigos 24.° a 27.° e 32.°, estao espelhados algumas das medidas

a levar a efeito no ano de 2012 de modo a minorar os impactos negativos nas
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familias e nas empresas das medidas de Ambito nacional introduzidas no

Orcamento de Estado para 2012.

A Proposta de Orcamento para 2012 observa o principio do equilibrio

orgamental tal como se encontra definido no artigo 4.° da Lei 79/98 de 24 de

Novembro, (Enquadramento do Orcamento da Região AutOnoma dos Acores),

ou seja, as receitas efectivas cobrem a totalidade das despesas efectivas, e foi

elaborado no Ambito do disposto no Estatuto Politico-Administrativo da RegiAo

Aut6noma dos Acores e da Lei de Financas das RegiOes AutOnomas.

3. ANALISE DO ORCAMENTO REGIONAL PARA 2012

A proposta de Orcamento para 2012 tern urn valor global de 1.436,3 milhOes de

euros, dos quais 229 milhOes respeitam operacOes extra-orcamentais.

A Receita Total prevista para 2012 atinge o valor global de 1.436,3 milhOes de

euros. Excluindo o montante de 229,2 milhOes de euros das operacties extra-

orcamentais, o valor da receita ascende a 1.207,1 milhOes de euros.

As receitas correntes ascendem a 685,2 milhOes de euros e as receitas de

capital assumem o valor de 142,3 milhOes de euros.

Quanto ao valor da despesa prevista para o ano de 2012 atinge, corn

operacOes extra-orcamentais os 1.436,3 milhOes de euros. As despesas

correntes representam 45,2% do total das despesas, seguindo se as despesas

do piano corn 37,0% e as despesas de capital corn 0,1%.

As despesas correntes ascendem a 586,6 milhOes de euros, sendo que as

despesas corn pessoal (274,3 milhOes de euros) e as transfere' ncias correntes

(270,8 milhOes de euros) representam, respectivamente, 46,7% e 46,1 %
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daquele valor. As despesas corn pessoal apresentam urn decrèscinno de -

11,2% em relacäo a pre y isao da execucäo para o ano de 2011.

As despesas de capital assumem o valor de 1,3 milhOes de euros. Do montante

global destas despesas, merece especial destaque os 0,9 milhbes de euros de

aquisicäo de bens de capital e 0,4 milhOes de euros, ao financiamento de

despesas de capital da ALRAA.

A analise pormenorizada do Orcamento Regional para 2012 encontra-se no

relatario da Comissao de Economia que segue anexo a este.

Esta proposta de Orcamento da cobertura aos Grandes Objectivos de

Desenvolvimento definidos para o quarto ano de execucäo das Orientacbes de

Mêdio Prazo 2009-2012 e prossegue a politica orcamental levada a cabo nos

Oltimos anos, constituindo objectivo central do X Governo Regional dar uma

resposta adequada atravas do esforco de investimento e da continuidade da

estabilidade das financas pirblicas regionais, num quadro de equilibria

financeiro, para fazer face a urn period° de maiores dificuldades decorrentes

da conjuntura econ6mica adversa que atravessa a economia mundial, nacional

e regional.

Palo exposto, ap6s a analise dos documentos a Comissäo Permanente de

Economia deliberou dar parecer favoravel a Proposta de Decreto Legislativo

Regional do Orcamento da Regiao Autanoma dos Acores para 2012, corn os

votos favoraveis do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e corn a

abstencao e reserva para Plenario dos Grupos Parlamentares do Partido Social

Democrata, do CDS Partici() Popular e do Bloco de Esquerda.

Para a especialidade a Comissão de Economia deliberou dar parecer

favor-aye', corn as votos a favor do Grupo Parlamentar do Partido Social

Democrata e corn a abstencäo e reserva para Plenario dos Grupos
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Parlamentares do Partido Socialista, do CDS Partido Popular e do Bloco de

Esquerda, as seguintes propostas de alteragaVaditamento a Proposta de

Decreto Legislativo Regional — Orgamento da Regiäo AutOnoma dos

Acores para o ano 2012 apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Partido

Social Democrata:

"ARTIGO 20°
Despesas corn deslocacties ao estrangeiro e no territOrio nacional e consultadoria

externa

1. As despesas corn a deslocagäo ao estrangeiro e no territOrio nacional, fora da Regiào,
relativamente ao pessoal vinculado a qualquer titulo a administragão regional, incluindo
os institutos pOblicos regionais que revistam a natureza de servigos personalizados ou
de fundos pOblicos, devem registar urn decrèscimo de 50%.

2. 0 disposto no nOmero anterior n'ao se aplica ao gabinete do Subsecretario Regional
dos Assuntos Europeus e Cooperagäo Externa e a Diregäo Regional das
Comunidades.

3. 0 recurso a consultadoria externa, por parte dos servigos e organismos da
administragao pUblica regional, incluindo os institutos pOblicos e regionais que revistam
a natureza de servigos personalizados ou de fundos pOblicos, deve registar urn
decrêscimo de 50%, salvo quando decorrentes de empreitadas de obras pOblicas.

ARTIGO 20° - A
Despesas corn deslocacties na Regiäo e outras

1. As despesas corn a deslocagäo no territbrio da Regiao, relativamente ao pessoal
vinculado a qualquer titulo a administragào pOblica regional, incluindo os institutos
pOblicos, que revistam a natureza de servigos personalizados ou de fundos pOblicos,
nä° devem registar acrêscimos.

2. As despesas relativas a comunicagOes, publicidade, seminarios, exposigOes e
similares, e outros trabalhos especializados, devem registar urn decrêscimo de 50%.

ARTIGO 20° - B
Sector pLiblico empresarial

1. 0 Governo Regional deve aprovar orientagOes para o sector pOblico empresarial
regional no sentido de aplicar as restrigOes constantes dos artigos 20° e 20°-A, bem
como a redugäo ern 50% dos custos corn o funcionamento dos conselhos de
administragào.

2. A redugáo prevista na segunda parte do disposto no nOmero anterior näo se aplica as
empresas dos grupos Eda e Sata.
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ARTIGO 26°
•

Nos termos definidos no artigo 13° do Decreto Legislativo Regional n.° 8/2002/A, de 10 de Abril,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional 22/2007/A, de 23 de Outubro, e pelo Decreto
Legislativo n.° 6/2010/A, de 23 de Fevereiro, e aumentado em 10 euros o valor do
complemento regional de pensäo, fixando-se em 770 euros o apoio atribuido anualmente aos
beneficiarios do 1.° escalão.

ARTIGO 32° - A
Cooperagäo financeira corn os Municipios

1- A verba de 3.100.000 euros constante da agäo 21.42, Cooperacâo financeira corn os
Municipios, destina-se a comparticipacäo em 50% na componente de auto-
financiamento dos projetos das autarquias locais aprovados ao abrigo do
Proconvergencia.

2- A repartigào das verbas referidas no nOmero anterior obedece aos criterios
estabelecidos para os fundos comunitarios e para as transferencias do Estado para as
autarquias locals.

3- Qualquer autarquia local tern direito a solicitar adiantamentos, apresentando como
comprovativos de despesa as faturas (ou documento equivalente).

4- Para efeitos do nOmero anterior devem as autarquias locais, no prazo de quinze dias
Oteis, comprovar o pagamento efetivo dos valores pagos.

ARTIGO 32° - B
Fundo de Compensagão Social

A distribuigäo das verbas do Fundo de Compensagào Social são objeto de relatOrio trimestral a
enviar a Assembleia Legislativa da Regiào Aut6noma dos Agores, devendo conter,
nomeadamente, a relagao dos beneficiarios, o montante dos apoios concedidos e os
fundamentos da sua atribuigao.

Mapa IV

Transferencias correntes 273 209 130 euros

Outras despesas correntes 16 407 000 euros

Despesas do Plano 483 492 566 euros

Os mapas II e Ill são alterados em conform idade.

Justificagäo:

- Reforgos
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Foram efetuados reforcos de 2 400 000.00 euros na rObrica de transferências correntes e de 3
100 000.00 euros na de Despesas do Plano.

- ReducOes

Foi efetuada uma reducao de 5 500 000.00 euros na rObrica de outras despesas correntes."

Ponta Delgada, 22 de Novembro de 2011.

0 Relator

(Francisco Vale Cesar)

0 presente relatOrio foi aprovado por unanimidade.

0 Presidente

(Jose de Sousa Rego)
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PAREC E RES RECEBIDOS





































PARECER DO CONSELHO DE ILHA: 

 

Sobre a anteproposta do Plano Regional Anual para 2012, o Conselho de 
Ilha emite o seguinte Parecer: 

 

1)  Verifica‐se  um  decréscimo  de  investimento  público  na  Ilha Graciosa, 
quando  comparamos  com  os  valores  do  Plano  para  2011.  Apesar  da 
constatação feita, que obviamente é preocupante, não podemos deixar de 
reconhecer que o esforço feito nos últimos anos foi considerável e que a 
presente  conjuntura  de  ajustamento  nas  finanças  públicas  tornou 
inevitável  que  tal  viesse  a  acontecer,  acompanhando,  de  resto,  a 
desaceleração da actividade económica que se verifica em  todo o País e 
também na Região 

 

2)  Em  termos  de  Infra‐estruturas,  o  Plano  materializa  o  inicio  de 
construção,  a  conclusão  e  o  desenvolvimento  de  investimentos 
importantes para a Ilha Graciosa. 

A saber: 

Secretaria Regional da Economia 

‐ Obras na Marina da Barra e Requalificação da Zona envolvente; 

‐ Execução do projecto da rampa roll‐on/roll‐of no porto comercial; 

‐ Aeródromo da Ilha Graciosa; 

Secretaria Regional da saúde 

‐ Conclusão do Centro de saúde; 

‐ Apetrechamento e modernização do centro de Saúde; 

Secretaria Regional do Trabalho e da Solidariedade Social 

‐ Execução do projecto de Creche, Jardim‐de‐Infância e CAO; 



‐ Lar de Idosos de Santa Cruz da Graciosa; 

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 

‐ Novo Matadouro da Ilha Graciosa; 

Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamento 

‐ Repavimentação da Estrada do Porto Afonso/Limeira; 

Secretaria Regional das Pescas 

‐  Resolução  dos  problemas  de  agitação marítima  no  porto  onde  estão 
colocados os fingers. Porto de Pescas; 

 

3)  O  Conselho  manifestou  importância  de  ver  refletidas  neste  Plano 
dotações  orçamentais  para  quatro  projectos  considerados  prioritários 
para o desenvolvimento da Ilha Graciosa. 

A Saber: 

‐ Marina da Barra e Requalificação da Zona Envolvente; 

‐ Novo Matadouro da Ilha Graciosa; 

‐ Projecto da Adega Cooperativa e Agrícola da Ilha Graciosa; 

‐ Requalificação do Cais de Santa Cruz. 

Contudo,  expectativas  existem  em  relação  a  outras  obras  consideradas 
muito importantes para a Ilha Graciosa nomeadamente: 

‐  Reforço  da  dotação  para  Reabilitação  das  Estradas  Regionais 
nomeadamente Limeira/Porto Afonso; 

‐ Dotação de verba destinada à reabilitação da muralha da Praia; 

‐ Dotação de verba para o estudo da melhor forma de proteger e ampliar 
o areal da Praia; 

‐ Dotação de verba para elaboração do projecto Funcional da Escola Básica 
e Jardim de Infância da Vila Da Praia; 



‐ Dotação Financeira para os caminhos agrícolas Jorge Nunes, Barreiro/Srª 
da Saúde; Vales/Rilheiras, Canada do Bairro; 

‐ Dotação para a Construção de locais de lazer na rede viária regional; 

‐ Dotação para a Construção de um Parque Infantil, na Freguesia da Luz e 
Guadalupe em colaboração com as respectivas Juntas de Freguesia; 

‐ Dotação  para  a Abertura  da  Estrada  Covas/Rebentão  (acesso  ao  novo 
Centro de Saúde); 

‐  Reforço  dos  Programas  de  Apoio  à  Habitação,  nomeadamente 
(incentivos à Construção e aquisição de habitação própria); 

‐ Melhorias no Cais do Porto Afonso; 

‐ Pousada da Juventude; 

‐ Pavilhão Gimnodesportivo da Praia. 

 

4) Ficou reflectida uma preocupação quanto à correcta execução do Plano. 

 

Assim sendo, este Conselho de Ilha emite Parecer globalmente favorável à 
anteproposta  do  Plano  Regional  para  2012,  sem  prejuízo  dos  reparos 
supramencionados.  Estiveram  presentes  à  votação  9  Conselheiros  com 
direito a voto, tendo os 9 votado favoravelmente. 

 

Santa Cruz da Graciosa, 20 de Outubro de 2011 

O Presidente 

Carlos Brum 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCEIROS SOCIAIS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

União Geral dos Trabalhadores 





























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câmara do Comércio e Indústria dos Açores 























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associação dos Industriais de Construção e Obras Públicas 

dos Açores (AICOPA) 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federação Agrícola dos Açores 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associações da Área da Igualdade de Oportunidades para 

Mulheres e Homens 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade dos Açores 
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