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TRABALHOS DA COMISSÃO 

A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 4 de setembro de 2018, na delegação da 

ALRAA em Ponta Delgada, São Miguel, com recurso a videoconferência e procedeu à apreciação, 

relato e emissão de parecer, sobre a Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 20/XI – 

“Aprova o Quadro Plurianual de Programação Orçamental para o período de 2019 a 2022”. 

 

1º.  CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

A Proposta de Decreto Legislativo Regional foi apresentada ao abrigo da alínea f) do artigo 88.º 

do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e nos termos do artigo 

114.º do Regimento da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, sendo apreciada nos termos 

da aliena a) do artigo 42.º do referido Regimento.  

 

2º.  CAPÍTULO – APRECIAÇÃO NA GE NERALIDADE  

A iniciativa legislativa em análise tem por objeto – cf. artigo 1.º – dar “cumprimento ao disposto 

no artigo 20.º da Lei Orgânica n.º 2/2013, de 2 de setembro – Lei das Finanças das Regiões 

Autónomas, alterada pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, aprovando o quadro plurianual 

de programação orçamental para o período de 2019 a 2022.”  

O quadro plurianual aprovado é o seguinte (cf. Anexo a que se refere o artigo 2.º): 
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Diligências efetuadas: 

A Comissão de Economia deliberou proceder à audição do: 

 Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores. 
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Foi ainda solicitado parecer por escrito à seguinte entidade: 

 Câmara do Comércio e Indústria dos Açores. 

No dia 04 de setembro de 2018, na Delegação da ALRAA em São Miguel, com recurso a 

videoconferência, foi realizada a audição do Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores. 

O Vice-Presidente começou por afirmar que este diploma tem por objetivo acatar a 

recomendação do Tribunal de Contas, sendo posteriormente complementado e atualizado no 

novo mapa a entregar pelo Governo dos Açores até ao final de outubro. Acrescentou que a 

eficácia deste diploma está condicionada pela sua aprovação, dado que foi entregue em maio e 

depois será atualizado na apresentação do Orçamento da RAA. 

Por sua vez, o Deputado António Vasco Viveiros perguntou se este diploma resulta da lei, se os 

aumentos previstos no mapa em anexo, resultam do Orçamento corrente ou do Plano e 

questionou ainda quais são alterações subjacentes aos aumentos. 

Em resposta, o Vice-Presidente do GRA destacou os aumentos verificados na SRTOP – Secretaria 

Regional dos Transportes e Obras Públicas, pois resultam do efeito da construção do novo navio, 

em 2019. Já no setor da Educação, as variações resultam dos encargos remuneratórios. 

O Vice-Presidente informou ainda que este mapa agrega as despesas de funcionamento e as 

despesas do Plano. Nos setores da Educação e da Saúde, o mapa divide-se em dois terços para 

as despesas de funcionamento e um terço para as despesas do Plano. Nos restantes setores a 

situação é inversa, ou seja, um terço para as despesas de funcionamento e dois terços para o 

Plano. 

Depois, o Deputado Paulo Mendes questionou se é mais fácil prever as receitas provenientes do 

Orçamento de Estado (OE) com a atual Lei das Finanças Regionais e se a Região Autónoma dos 

Açores ficará prejudicada com o valor das transferências do OE, caso resulte das próximas 

eleições legislativas um governo que inverta o atual ciclo de políticas e opte por políticas de 

austeridade com efeitos depreciativos na economia. 
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O Vice-Presidente respondeu que, atualmente, é possível determinar o valor das transferências 

do OE para os próximos dois anos, devido à previsibilidade da Lei e dos indicadores previstos na 

mesma.  

 

A Comissão de Economia recebeu o seguinte parecer por escrito: 

 Câmara do Comércio e Indústria dos Açores. 

 

3º.  CAPÍTULO –  POSIÇÃO DOS PARTIDOS  

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer favorável à presente Proposta de Decreto Legislativo 

Regional. 

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer de abstenção, com reserva de posição para 

Plenário, relativamente à presente Proposta de Decreto Legislativo Regional. 

O Grupo Parlamentar do CDS/PP emite parecer de abstenção, com reserva de posição para 

Plenário, relativamente à presente Proposta de Decreto Legislativo Regional. 

O Grupo Parlamentar do BE emite parecer de abstenção, com reserva de posição para 

Plenário, relativamente à presente Proposta de Decreto Legislativo Regional. 

4º.  CAPÍTULO –  CONCLUSÕES E PARECER  

Com base na apreciação efetuada, a Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria, 

com os votos a favor do PS e a abstenção do PSD, CDS/PP e BE, com reserva de posição para 

Plenário, emitir parecer favorável à presente Proposta de Decreto Legislativo Regional. 
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Ponta Delgada, 02 de outubro de 2018. 

O Relator 

                                   

Carlos Silva  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

Ao presente relatório são anexos os pareceres por escrito. 

                             

        A Presidente 

            

       _________________________        

                   Bárbara Chaves  




