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GRUPO )(P' , 1p')j u· 
PARLAMENTAR \(\ '1. . .r 
Partido Socialista "7'\t':) . f )/ .. \r/ 
A<;:ORES Y ~ r! 

~s "?) 
PROPOSTA DE AL TERACAO 

Ao abrigo das disposig6es regimentais aplicaveis, os Deputados do Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista abaixo assinados, apresentam a seguinte 

proposta de alteragao a Proposta de Decreto Legislativo Regional -

Or~amento da Regiao Aut6noma dos A~ores para 2017: 

"Artigo 8. 0 

[ ... ] 

1- As empresas do setor publico empresarial egional s6 podeni proceder ao 
recrutamento de trabalhadores para a constituigao de vinculos de 
emprego por tempo indeterminado ou a termo, bern como para a 
conversao de contratos a termo em contratos por tempo 
indeterminado, ponderada a car€mcia de recursos e a evolugao global 
dos mesmos, desde que os membros do governo responsaveis pelo 
respetivo setor de atividade e pela area das finangas assim o autorizem, 
observados ainda os seguintes requisites cumulativos: 

· · a) Seja imprescindivel o recrutamento; 
b) [ ... ]. 

2- [ ... ] 
3- [ ... ]." 

Horta,15 de margo de 2017 
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GRUPO 
PARLAMENTAR 
Partido Socialista 
A<;ORES 

PROPOSTA DE AL TERACAO 

Ao abrigo das disposigoes regimentais. aplicaveis, os Deputados do Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista abaixo assinados, apresentam a seguinte 

proposta de alteragao a Proposta de Decreto Legislativo Regional -

Or~amento da Regiao Aut6noma dos A~ores para 2017: ~ 

"Artigo32.0 k1~J-9 
[ ... ] ~ ~ 

1. [ ... ] \ 

a) [ ... ] 
b) [ ... ] 
c) [ ... ] 
d) [ ... ] 
e) [ ... ] 
f) [ ... ] 
g) [ ... ] 
h) Na aquisi~ao de veiculos autom6veis eh!tricos ligeiros ou 

pesados, de passageiros ou mercadorias. 

2. [ ... ]." 

Horta, 15 de margo de 2017 

Os Deputados, 
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PARLAMENTAR 
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ACORES 

PROPOSTA DE AL TERACAO 

Ao abrigo das disposigoes regimentais aplicaveis, os Deputados do Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista abaixo assinados, apresentam a seguinte 

proposta de alteragao a Proposta de Decreto Legislative Regional -

Or~amento da Regiao Aut6noma dos A~ores para 2017: 

"Artigo 35.0-A v 
Dever de informa~ao 

A solicitagao de apoio apresentada par entidades sem fins lucrativos a apoios 

financeiros par parte da Administragao Regional, devem ser acompanhados com 

a informagao sabre a existencia de remuneragao, a qualquer titulo, de 6rgaos 

sociais e o montante dessas remuneragoes. 

Horta, 15 de margo de 2017 

Os Deputados, 



GRUPO 
PARLAMENTAR 
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A<;:ORES 

PROPOSTA DE AL TERACAO 

Ao abrigo das disposigoes regimentais aplicaveis, os Deputados do Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista abaixo assinados, apresentam a seguinte 

proposta de alteragao a Proposta de Decreto Legislative Regional -

Orcamento da Regiao Aut6noma dos Acores para 2017: 

"Artigo 39.0 A 
Comparticipacao financeira no ambito do De eto Legislative Regional 

n.0 8/99/A, de 22 de marco e Decreto Legislative n.0 21/2009/A, de 2 
dezembro 

0 montante da comparticipagao financeira a determinar para a epoca desportiva 

201712018, previstas no ambito do disposto nas alfneas a) e b), do artigo 1.0
, e 

do artigo 2.0 do Decreta Legislative Regional n.0 8/99/A de 22 margo, do n.0 9, do 

artigo 5.0 e n.0 1 do artigo 68.0 do Decreta Legislative n.0 21/2009/A, de 2 de 

dezembro, alterado pelo Decreta Legislative Regional n.0 2/2012/A, de 12 de 

janeiro, e pelo Decreta Legislative Regional n.0 4/2014/A, de 18 de fevereiro, e 

alterado e republicado pelo Decreta Legislative n.0 21/2015, de 3 de setembro, 

nao pod era exceder o montante global estabelecido pela Resolugao do Conselho 

do Governo n.0 150/2016, de 1 de abril." 

Horta,15 de margo de 2017 

Os Deputados, 
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PROPOSTA DE AL TERACAO 

Ao abrigo das disposic;oes regimentais aplicaveis, os Deputados do Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista abaixo assinados, apresentam a seguinte 

proposta de alterac;ao a Proposta de Decreto Legislative Regional -

Or~amento da Regiao Aut6noma dos A~ores para'2017: 

"Artigo 49. 0 A 

Altera~ao do Decreto Legislative Regional n.0 8/2 16/A, de 26 de abril 

0 artigo 2.0 do Decreto Legislative Regional n.0 8/2016/A, de 26 de abril, passa 

a ter a seguinte redac;ao: 

«Artigo 2.0 

[ ... ] 

Os condutores de pessoas coletivas sem fins lucrativos, que efetuam transporte 

particular de crianc;as em veiculo ligeiro de passageiros, dispoem ate 31 de 

dezembro de 2017, para obter o certificado de capacidade tecnica e profissional 

dos condutores, nos termos do n.0 1 do artigo 19.0 do regime juridico do 

transporte coletivo de crianc;as na Regiao Aut6noma dos Ac;ores.»" 

Horta, 15 de margo de 2017 

Os Deputados, 
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