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Assunto: Project° de Decreto Legislativo Regional - Cria urn regime de concessao de
balsa de formagao e de incentivos it fixactto na Regiao de pessoat docents e nao
docente corn formacao ern necessidades educativas °specials
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0 Grupo Padamentar do Partido Socialista entrega a mesa da Assembleia Legislative
da Regiao Autanoma dos Acores e a Vossa Excelancia, pare efeitos de admissilo, o
Projecto de Decreto Legislativo Regional, que cria urn regime de concessao de bite
de formacao e de incentivos a fixacao na Regiao de pessoal docente e nao docente
corn formacao em necessidades educativas especial&

0 Projecto obedece aos requisitos formais de apresentaccio previstos no artigo 119.0
do Regiment° da Assembleia Legislative da Regiao Autanoma dos Acores.

0 primeiro signatario do Project°, para efeitos de comunicarrito da deeisao de
admisstio ou rejeictio, 6 o mesmo que subscreve o presente oficio.
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Projecto de Decreto Legislativo Regional

Cria urn regime de CMICOSSII0 de boleti de formagão e de incentivos

fixagao net Reggio de postwar docente e So docente corn fonnacao em

necessidedeseducativas especiais

Exposigito de motivos

A Repo AutOrtoma dos Acores assumiu o principio da escola inclusive, corn todas as
impticacetes quo dai advam.

No prosseguimento desta assummitio de ulna politica de inclustio, a Regiáo tern vindo a
implementer e a incentivar um cortjunto de medidas quo ViSafF1 doter as tinidades
Organicas do Sistema Educativo Regional do pessoal docente e rift docente corn
forma(*) ern necessitiades educativas especiais quo assegurem o apolo as criancas e
;ovens corn necessidades educativas especiais.

A Regiao pretende garantir quo a escola inclusive disponibittze, a tortes, os senricos quo
tries permitain o desenvoNtmento do seu méximo patenctat, nutria perspective de
iguatdade de oportimidades e de dinaltos.
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A prossecugao deste °Neatly° obriga a que as escolas da Regiao sejam dotadas dos

recursos humanos e materials necessitrios a sua efectiva conaetizacao.

Assim, urge crier mecanismos conducentes a urn major acesso do pessoat docents e nao

ciocente a fonnagao especifrca, acnaditada e hornotogada nas areas definidas peto

(3ovemo Regional como prior f di WS.

P/up -se igualmente a 'mina° de incentivos que conbibuam pare urn mats efrcaz

recrutamento e incacao desse pessoat nas escolas da Regiao.

Nestes tennos, as Deputados do Grupo Partamentar do Partido Sociatista, ao dlii	 iga do

disposto na atinea d) do n.° 1 do artigo 31.0 e n.° 1 e althea a) do n.° 2 do artigo 62.° do

Estatuto Politico-Administrativo da Reg gio Autanorna dos Acores e nos artigos 114.° e n.°

2 do artigo 115.° do Regiment° da Assembleia Legislative da Recta° Autanoma dos

Acores, apresentam o seguinte Project° de Decreto Legistativo Regional:

Attiyu 1.°

Objecto

0 presents Decreto Legislativo Regional estabelece:

a) 0 regime de concessao de Wises de f	 lam** da Regta° Autanorria dos

Acores pare a frequancia de curaos recontiecidos e acreditados em

necessidades educativas especiais pare pessoal docente e rift° docente;

b) 0 regime de atnbuicao de incentivos a fixagao na Regiao Autanoma dos

Acores de pessoal nao docente corn formacao em areas em que a Regiao

seja oonsiclerada cananciada pelo membro do Govern° corn competancia em

mettle de educar„ao.
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Artigo Z°

Ambito

1. Podem sendidatar -se a botsa de formacfio:

a) 0 pessoat docente e nao detente dos quadros etas Unidades Orgenicas da

Regifto Autenoma dos Acores que estejarn a frequenter ou pretendam

frequenter curses de funnacfto ou de especiafizactle ern neoassidades

educativas especiais acredttados e homologados e que ciao tenharn

beneficiado do apoio pn3visto no antgo n.. 33 do Estatuto da Caneiret Docents

na Regiao Auteriorria dos Acores, aprovario pato Declare Legistative Regional

n° 21/2007/A, de 30 de Agosto, altered° peto Decrato Legislative Regional rt.°

4/2009/A, de 20 de Abut e peto Decreto Legislative Regional n.° 1112009/A, de

21 de Mho; Candidates admftidos a curses de format* em necessidades

educativas especiais reconhecidos e homotogados.

2. Pattern canciidatar-se aos incentives a fixactro o pessoal flit) docente corn

fonnacfto especffica nas areas definidas pelts Govern° Regional wino

carenciadas e cujos concursos tertian Cicada desertos.

a Os candidates n3feridos na althea a) do nürnero 1 assumern a compromisso de,

uma vez =arida a forms*, prestar service em qualquer das unidades

Organicas da sua Ma de residencia a que integram o Sisterrra Educative

Regional.

4. Os candidatostafi1Uos na atinea b) do ntimero 1 assumem a compiernisso tie,

urna vez cenctukta a fennactio, prestar service em quatquer des Unidades

°mantas que integram o Sistema Educative Regional.
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5. Os candictatos a quo se mporta o ritImero 2 assumem o comprornisso de prestar

servicos em qualquer des tinidades Organic:as qua integrarn o Sisb3rna Educativo

Regional.

Artigo 3.°

Cancfidaturas

1. A candidature A bolsa de forma* referida no artigo anterior é efectuada atraves

de requerimento dirigido ao director regional competente em materia de

educagao, acompanhado dos documentos cornprovativos da frequencia ou da

admissao pare frequancia de cursos de formagao nos tennos do artigo 2.° assim

como dos demais requisites de admissao de candidature.

2. A candidature aos incentivos a axe* referidos no artigo anterior é efectuada

atraVes de requerimento dirigido ao director regional competente em materia de

educacao acornpanhado dos documentos cornpmvativos da forrnacao exigida,

assim coma dos Semis requisttos de achnissao de candidature.

Artigo

Balsas de formica*
1. A balsa de formagao cornpreende:

a) Montante de valor Identico a propina cobrada pet entidade fonnadora, ate ao

rnontante maxi= de 1 500E, por ano;

I,) Subsidio mensal equivaleilte a 100 % da retribuirrao minima mensal garantida

em vigor na Regiao AutOnoma dos Acores, pago durante o period° de

frequência do curso;

c) Pagamento, poi cada ano civil de frequencia do cum°, de uma passagent de

ida e volta, entre o local de residencia do bolseim e a localidade ande

frequente o curso.

4



Zil-"•n•

ego

GRUPO
PARLAMENTAR
Partido Socialista
ACORES

2. 0 flamer° de balsas a atribuir e as areas de formarecia sâo estabelecidos

arnialmente, poi despacho do membra do Govern° Regional competente em

matória de Educaresio, tendo em conta as carancias existentes em cada Unid

Organica e as disponibilidaders ()Tamen drs.

Artigo 50

Incentivos a tack)
1. Os incentivos a fixaagio tarn &nail° maxima de tits anos e compreendem:

a) Subsidio mensal equivalenba a 100 % do retribuicao minima mensal garantida

em vigor rta Regifto Autenorna dos Acores;

b) Pagamento, par cada ano civil, de uma passagern de Ida e volt:a, entiv o local

de residéncia do candidata e a localidade ortde preste servirto.

2. Os incentivos a -fixacao compreendem tainbant

a) Subs kilo mensal equivatente a 80 % do retribuiccio minima mensal garantida

em vigor na Regitio Autanoma dos Acores par cada :Mho, ou equiparado, a

cargo do candidata e que corn ele resida;

b) Subsidio mensal equivalente a 80 % da retribuictio minima mensal garantida

em vigor na Raga° Autanoma dos Acores quando o canjuge, ou pessoa corn

quern coabite em undo de facto, reside cam o candidate e náo exerva

qualquer actividade remunerada;
c) Pagamento, par cada ano civil, de uma passagem de Ida e volta, pana o

cenjuge e Mhos, ou equiparados, erttre a local de residência anterior do

candidato e a localidade oncle preste serviao.
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3. Os subsidies referidos nas alineas a) do n.° I e a) e b) do rt.° 2 nao sera° pages

corn referenda ao period° de ferias do candidate ou a everttuais haw-Jame:es da

prestacao do service contratuahzado-	 que sejam da responsabilidade deste.

4. As yaps passfveis de %gem candidatas a incentives a Ting& sao definidas pot-

despacho do rnembro do Govern° Regional awn competent:la em rnateria de

eciuc-acao nas areas consideradas especialrnente carenciadas e que, tendo side

colocadas a concurs°, tenham ficado vagas pot ausencia de concorrentes cola as

habilitacbes pretendidas.

Anigo
Obrigacess dos candidates

A aasitacao da boisa de fonnareio•ou dos incentives a tactic) efectiva-se atraves da

assinatura, pot pane do candidate, de dedaracao de compromisso de honra de prestareio

de service na Regiao AtAttnoma dos Acores e implica, coma contrapartida, corn dispensa

de quaisquer outrasfonnaffdades e sern prejufzo do estabeieddo no artigo Z.°, a aceitagao

simultanea das seguintes condicaes:

a) Restagato de sertrigo via Raga° Autenoma dos Acores, durante urn period°

nao inferior ao dobro claque* durante o qual beneficie de bolsa ou dos

incentives a fixacao, ate ao maxim° de dez artos;

b) Compivinisso de hide de fungetes na Regiao Atte-null-1a dos Acores

imediatamente ap6s a conclusao do curso ou, no case dos incentivas

fixacao, a data da pubficagao do despacho de atribuicao dos mesmos;

c) Realizareio do Irabalho ern quaiquer Unidade Organica integrada no Sistema

Educative Regional, de acordo coin as norms concursais
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Artigo 7.°

Mick* dos pagamentos

0 inicio do direito ao recebimento das quantias mensalmente devidas pela bolsa ou pelos

incentivos a fixacao reporta-se a data do despacho de atribuic.ao.

Artigo 8.°

indemnizacolo

1. Ficam obrigados a indemnizar a Regiao AutOnoma dos Acores no montante

equivalente ao dobro da totalidade dos apoios recebidos ao abrigo dos artigos 40

e 5.° aqueles que, tendo beneficiado do regime estabelecido no presente diploma,

nao cumpmm alguma das obrigaches estabeleoldas no artigo 6.°.

2. Os bolseiros ficam obrigados a idantica indennnizacao quando:

a) Reprovem por fella de aproveitamento;

b) Reprovem por faith de assiduidade ou outros motivos a eles directamente

imputaveis;

c) Reprovem por razi5es disciplinares.

3. A reprovacao pot motivo de doenca comprovada nos termos da lei ou pot outra

razao cuja justificacao seja aceite, por despacho do director regional corn

competência em mataria de educacao, nao implica a indemnizacao, se o bolseiro

repetir, e concluir corn aproveitamento, a parte da formacao que reprovou, nao

podendo contudo o nOmero de anos reprovados ao long° da formac.ao ser

superior a dois.
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4. Os bolseiros que reprovem par motivo de doenca devem dar conhecimento da

sua situacao ao director regional corn competéncia em matifiria de educaccio, num

prazo m6ximo de 15 dias a contar da notificacao da reprovacao.

5. Para o efeito do disposto no n.° 3, o pedido de justificacao é requerido ao director

regional corn oompetöncia em mat6ria de educacao.

6. A indemnizagao prevista no n.° 1 aplica-se igualmente ao pessoal docente e nä°

docente que, tendo beneficiado do regime estabelecido no presente diploma,

prescinda do respectivo e-statuto, atrawbs de declaracao dirigida ao director

regional corn competancia em materia de educacao.

Artigo 9.°

Prazo do pagamento das indemnizackSes

1. 0 pagamento des indemnizacties previstas no artigo 8.° é feito pela totalidade, de

uma s6 vez, no prazo de 60 dias a seguir ao facto quo Ihe deu origem.

2. 0 director regional canpetente em matibria de educacao pode, a requerimento do

interessaclo, em casos excepcionais e devidamente fundamentados, autorizar o

pagamento das indemnizac6es em prestacties, mediante apresentacao de

competente garantia, aos docentes e nao docentes que, tendo beneficiado do

regime de bolsas ou de incentivos a fixacao previstos no presente diploma, j6

tenham prestado servico na Regiao Aut6noma dos Acores por urn periodo

superior a metade do minima previsto na alinea a) do artigo 6.°.

Artigo 10.0

Entrada em vigor
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o presente diploma entre em vigor no dia 1 de Janeiro de 2010, produzinclo efeitos no dia

seguinte a pubticactio da respective nagulamentacão.

Artigo 11.0

Regulamentacao

0 presente diploma e regulamentado peto Govemo Regional no prazo de 30 dies apes a

sua errtrada em vigor.

Norte, 29 de Outubro de 2009

Os Deputados Regionals,
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