


 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho 

 

RELATÓRIO E PARECER SOBRE A PROPOSTA DE RESOLUÇÃO N.º 5/XI, RELATIVA À CONTA DE 

GERÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES REFERENTE 

AO ANO DE 2016.  
 

Capítulo I 

INTRODUÇÃO 

_____________________________________________________________________________ 

A Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho reuniu no dia 16 de janeiro 

de 2018, na sede da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na cidade da 

Horta, ilha do Faial.  

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 n.º 5/XI, relativo à Conta de Gerência da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores referente ao ano de 2016. 

A Proposta de Resolução supramencionado foi registada na Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores em 05 de julho de 2017, tendo sido despachada para a 

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho para relato e emissão de 

parecer, até 05 de janeiro de 2018, para apreciação conjunta com o parecer do Tribunal de 

Contas. 

O parecer da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas sobre a Conta de Gerência 

da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores referente ao ano de 2016 foi 

emitido em 04 de dezembro de 2017. 
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Capítulo II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

_____________________________________________________________________________ 

Nos termos do n.º 1 do artigo 50.º do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2000/A, de 2 de 

março, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 3/2009/A, de 22 de dezembro 

(Orgânica dos Serviços da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores), a 

organização da Conta de Gerência da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

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

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores está sujeita à prestação de 

contas ao Tribunal de Contas por força do disposto no artigo 51.º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º 

98/97, de 26 de agosto, Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, competindo 

à Secção Regional dos Açores dar parecer sobre aquela conta, nos termos da alínea b) do 

n.º 1 do artigo 5.º da mencionada Lei. 

Dispõe ainda o n.º 2 do artigo 50.º da Orgânica dos Serviços da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores que a Conta de Gerência é aprovada pelo Plenário, após o 

acórdão da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas. 

 

Capítulo III 

APRECIAÇÃO DA CONTA 

_____________________________________________________________________________ 

A 28 de abril de 2017, a Mesa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

aprovou a referida Conta de Gerência e deliberou apresentá-la ao Plenário da Assembleia 

Legislativa para aprovação. 

O parecer da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas sobre a Conta de Gerência 

da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores referente ao ano de 2016 foi 

emitido em 04 de dezembro de 2017. 
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A análise dos documentos permitiu à Comissão verificar o seguinte: 

1. A receita anual arrecadada atingiu 86,8% da receita total prevista, com as transferências 

do Orçamento da Região a assumir o maior peso na estrutura da receita da ALRAA, 

representando no exercício em análise 92,5% do total (99,0% no exercício anterior). 

2. No domínio da despesa, a taxa de execução global apresentou-se 

nos 86,2%, representando as despesas com pessoal 64,7% do total. A taxa de execução 

global do exercício anterior foi de 96,1%, enquanto as despesas com pessoal se 

apresentaram na ordem do 67,2% nesse exercício.  

3. O resultado líquido do exercício (-476 746,75 euros), os resultados operacionais                      

(-739 558,44euros), e os resultados correntes (-739 552,22 euros), foram negativos, e os 

resultados financeiros (6,22 euros) e os resultados extraordinários (262 805,47 euros), foram 

positivos, tendo ocorrido, ao nível do resultado líquido do exercício, uma variação 

negativa, em valor absoluto, de 911 067,33 euros, relativamente ao exercício anterior. 

4. Verifica-se o equilíbrio financeiro da ALRAA, gerando um saldo de gerência na 

ordem dos 89 117,46 euros. 

5. O parecer da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas emite as seguintes 

recomendações: 

1.ª Assegurar que as propostas de alteração do orçamento da Assembleia Legislativa, 

submetidas ao Plenário, estão em conformidade com o Orçamento da Região; 

2.ª Promover o registo contabilístico da dívida à Caixa Geral de Aposentações, 

decorrente de retroativos das subvenções mensais vitalícias atribuídas a ex-

titulares de cargos políticos, no caso de se manter esta responsabilidade. 
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Capítulo IV 

AUDIÇÕES E CONSTRIBUTOS DE OUTRAS ENTIDADES 

______________________________________________________________________________ 

Audição da Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores: 

No dia 16 de janeiro de 2018, a Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho 

procedeu à audição da Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores. A Senhora Presidente iniciou a sua intervenção referindo que a conta de gerência 

da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores foi elaborada nos termos do 

artigo 50.º da Orgânica da ALRAA, pelos serviços da Assembleia, tendo sido aprovada 

pelo Conselho Administrativo e pela Mesa e, posteriormente, remetida ao Tribunal de 

Contas. 

Referiu que o Tribunal de Contas ressalvou a forma pronta e disponível com que a ALRAA 

colaborou na elaboração deste parecer e congratulou-se pelo facto de, desde o início de 

2017, a ALRAA estar pronta – em termos de formação dos funcionários e informáticos – 

para a implementação do SNC-AP, que acabou por ser adiado a nível nacional, entrando 

em vigor apenas em 2018. 

Informou ainda que o Tribunal de Contas fez uma recomendação no sentido de se 

promover o registo contabilístico do encargo com as subvenções mensais vitalícias. Neste 

aspeto em particular, os serviços da Assembleia informaram que o não registo se deve ao 

cumprimento escrupuloso da Lei dos Compromissos, para além do próprio sistema 

informático o impedir. 

Referiu que não obstante a prerrogativa da Lei, a ALRAA está a trabalhar para tentar 

cumprir com esta recomendação para que ela se possa refletir já na Conta de Gerência do 

ano de 2017. O Presidente da Comissão, Francisco Coelho, perguntou à Senhora Presidente 

se é possível, a qualquer momento, consultar o valor das subvenções vitalícias, uma vez 

que não estão registadas contabilisticamente na conta de gerência. Ao que a Senhora 
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Presidente respondeu prontamente que sim, referindo que irá enviar à CAPAT os 

documentos com a informação sobre a forma de consulta daqueles valores no Orçamento 

de 2017. 

   

Capítulo V 

SÍNTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS 

_____________________________________________________________________________ 

Os Grupos Parlamentares do PS, PSD, do CDS-PP e do BE manifestaram parecer favorável 

quanto à iniciativa. O PCP, embora sem direito a voto, também manifestou o seu parecer 

favorável à presente Proposta de Resolução. 

 

Capítulo VI 

CONCLUSÕES E PARECER 

_____________________________________________________________________________ 

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

Trabalho emitiu, por unanimidade, com os votos a favor do PS, PSD, CDS-PP e BE, parecer 

favorável à aprovação da Conta de Gerência da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores referente ao ano de 2016. 

Consequentemente, a Proposta de Resolução n.º 5/XI está em condições de ser agendada 

para debate e votação em Plenário, a quem compete a decisão final sobre a Conta de 

Gerência da Assembleia Legislativa, nos termos do n.º 2 do artigo 50.º do Decreto 

Legislativo Regional n.º 54/2006/A, de 22 de dezembro, alterado pelo Decreto Legislativo 

Regional nº 3/2009/A, de 6 de março.  
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Horta, 16 de janeiro de 2018 

 

A Relatora 

 

Maria da Graça Silva 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

O Presidente, 

 
Francisco Coelho 

 

 


