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RELATÓRIO E PARECER SOBRE A PROPOSTA DE RESOLUÇÃO N.º 10/X – 

ORÇAMENTO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS 

AÇORES PARA O ANO DE 2015 
 

Capítulo I  

INTRODUÇÃO  

A Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho reuniu no dia 29 de 

agosto de 2014, na delegação de S. Miguel da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores, em Ponta Delgada. 

Da agenda da reunião constava a apreciação, relato e emissão de parecer, na sequência 

do solicitado por Sua Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa, sobre a 

Proposta de Resolução nº 10/X – Orçamento da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores para o ano de 2015. 

A mencionada Proposta deu entrada na Assembleia Legislativa em 28 de agosto de 

2014, tendo sido enviada à Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho 

para relato e emissão de parecer. 
 

Capítulo II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

Nos termos do disposto no nº 1 do artigo 40º do Decreto Legislativo Regional nº 

54/2006/A, de 22 de Dezembro (Orgânica dos Serviços da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores), com as alterações que lhe foram introduzidas pelos 

Decretos Legislativos Regionais nº 3/2009/A, de 6 de março, e n.º 43/2012/A, de 9 de 

outubro, a elaboração do Orçamento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores cabe ao Setor Financeiro, sob a coordenação do Conselho Administrativo. 
 

Capítulo III 

APRECIAÇÃO DA PROPOSTA 

O Setor Financeiro, sob orientação do Conselho Administrativo, concluiu em 19 de 
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agosto de 2014 a elaboração da proposta de “Orçamento da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores para o ano de 2015”. 

A proposta de Orçamento foi objeto de Visto da Mesa da Assembleia em 28 de agosto 

de 2014, tendo sido posteriormente remetida à Comissão de Assuntos Parlamentares, 

Ambiente e Trabalho, para análise e emissão de parecer.  

O valor global das receitas e despesas orçamentadas é de 10.777.700,00 €. 
 

Capítulo IV 

Outros contributos 

A Comissão procedeu à audição de Sua Excelência, a Presidente da Assembleia 

Legislativa Regional da Região Autónoma dos Açores, na sua reunião de 29 de agosto. 

Após o enquadramento da audição, feito pelo Presidente da Comissão, a Presidente da 

Assembleia referiu que o Orçamento para 2015 foi elaborado da forma habitual, tendo 

tido como base a execução conhecida de 2014. Explanou que a Mesa da Assembleia 

esperou para conhecer quais as alterações legislativas que iriam ocorrer a nível do 

pagamento de salários, de modo a elaborar o melhor Orçamento possível. Indicou que 

a proposta de Orçamento ia no seguimento das propostas de anos anteriores, no 

sentido da manutenção das instalações, do desenvolvimento de atividades no âmbito 

do projeto “Parlamento Presente” e também no desenvolvimento de todas as condições 

para que os Deputados pudessem prosseguir o seu trabalho.  
 

Capítulo V 

SÍNTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS 

O Grupo Parlamentar do PS registou o esforço de contenção que foi feito na elaboração 

no orçamento de 2015, conciliando-o com o bom funcionamento da Assembleia 

Legislativa e a sua adequada representação, manifestando-se, desse modo, a favor da 

iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PSD manifestou-se a favor da iniciativa. 
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O Grupo Parlamentar do CDS-PP absteve-se com reserva da sua posição para 

Plenário, indicando que o sentido de voto reportava-se à impossibilidade de ter 

realizado em tempo útil uma análise comparativa e evolutiva da proposta. O Deputado 

Félix Rodrigues manifestou concordância, no entanto, com as linhas orientadoras 

presentes na iniciativa. 
 

Capítulo V 

CONCLUSÕES E PARECER  

Com base na apreciação efetuada, a Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e 

Trabalho concluiu que a Proposta de Resolução n.º 10/X – Orçamento da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2015 – está em condições de 

ser agendada para debate e votação em Plenário, emitindo, por maioria, parecer 

favorável à respetiva aprovação. 

 

Ponta Delgada, 29 de agosto de 2014 

 

A Relatora, 

 
Marta Couto 
 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 
 

O Presidente, 

 
Francisco Coelho 
 


