
grupo parlamentar 

lA Sua Exceh3ncia 

A Presidente da Assembleia Legislativa 
:-x_ da Regiao Aut6noma dos Agores 
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Sua Comunicac;ao Nossa Referencia Data 

15/017/FS 2017.03.16 

Assunto: Proposta de Decreto Legislativo Regional n.0 4/XI- "Orgamento da 
Regiao Aut6noma dos Agores para o anode 2017" 

~~y 
Ao abrigo das disposigoes regimentais aplicaveis, o Grupo Parlamentar do 
PSD/Agores apresenta para a especialidade urn conjunto de propostas de 
alteragao a proposta melhor identificada em epigrafe, anexas ao presente 
oficio. 

Com os melhores cumprimentos, 

0 Presidente do Grupo Parlamentar do PSD/Agores 

Duarte Freitas 
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PROPOSTADE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL 

OR(:AMENTO DA REGIAO AUTONOMA DOS A(:ORES PARA 0 
ANODE 2017 

PRO POSTA DE ALTERA(:AO 

Nos termos das disposi9oes regimentais aplicaveis, o Grupo Parlamentar do 
PSD/ A9ores apresenta a seguinte proposta 9.-e.. alteravao a Proposta de Decreto 
Legislativo Regional n.0 4/XI- "Orvamento da Regiao Aut6noma dos Avores para o. 
ano de 20 17": 

«Artigo 7.0 

[ ... ] 
\ 

1- ( ... ) 

2 -( ... ) 

3- ( ... ) 

4-( ... ) 

5 - As situa9oes que correspondem a necessidade de substitui9ao direta ou indireta de 
trabalhador estao excluidas das que correspondem a necessidades permanentes dos 
servwos. 

6 - 0 reconhecimento de que o pessoal em servi9o nao desempenha fun9oes que 
correspondem a necessidades permanentes dos servi9os consta de despacho ' 1 · .la 
fundamentado do dirigente maximo do servivo. ' () ~ t ~ ~ 
7 - 0 processo de sele9ao sumario a que se refere o n.0 1, e publicitado no prazo 'P<'\ 
maximo de 60 dias ap6s a entrada em vigor do presente decreto legislativo regional, 
pela entidade responsavel pela sua realiza9ao, em local visivel e publico das 
instalavoes da entidade empregadora publica, sendo notificados os interessados que se 
encontrem ausentes em servi9o ou situa9ao legalmente justificada. 

8 - (Anterior n. o 7.) 

9 - 0 prazo de apresentavao de candidaturas e de 10 dias uteis,. a con tar da data da 
publica9ao, pela entidade responsavel pela realiza9ao do processo de sele9ao sumario, 
em local visivel e publico das instala9oes da entidade empregadora publica ou da 
notifica9ao dos interessados que se encontrem ausentes em servi9o ou situa9ao 
legalmente justificada. 

10 - (Anterior n. o 9.) 

11 - (Anterior n. o 10.) 

12- (Anterior n. o 11.) 

13 - (Anterior n. o 12. )» 
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Horta, Sala das Sessoes, 16 de marc;:o de 2017 

0 Presidente do Grupo Parlamentar do PSD/ Ac;:ores, 

Duarte Freitas 
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PRO POSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL 

ORc;AMENTO DA REGIAO AUTONOMA DOS Ac;ORES PARA 0 
ANODE2017 

PROPOSTAS DE ADITAMENTO 

Nos termos das disposi96es regimentais aplicaveis, o Grupo Parlamentar do 
PSD/ A9ores apresenta as seguintes propostas de aditamento a Proposta de Decreto 
Legislativo Regional n. o 4/XI - "Or9amento da Regiao Aut6noma dos A9ores para o 
anode 2017": 

Extin~iio da Sociedade de Promo~iio e Reabilita~iio de Habita~iio e Infra
Estruturas, S. A . . , 

1 - Fica 0 Govemo Regional autorizado a desencadear OS procedimentos tendentes a 
extin9iio da Sociedade de Promo9ao e Reabilita9ao de Habita9ao e Infra-Estruturas, S. 
A., sociedade an6nima de capitais exclusivamente publicos criada pelo Decreto 
Legislativo Regional n.0 2-A/2003/A, de 5 de fevereiro. 

2- No ambito do processo referido no numero anterior, fica o membro do Govemo 
Regional responsavel pela area das finan9as, em nome da Regiao Aut6noma dos 
A9ores, mandatado para: 

a) praticar todos os atos que se mostrem necessanos; 

b) designar representante para praticar todos os atos sujeitos a registo que, nos termos 
legais, sejam exigiveis; 

c) designar o representante da Sociedade de Promo9ao e Reabilita9ao de Habita9ao e 
Infra-Estruturas, S. A., para efeitos tributarios. 
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Atualiza~ao do complemento regional de pensao, aprovado pelo Decreto 
Legislativo Regional n.0 8/2002/A, de 10 de abril 

Nos termos definidos no artigo 13.0 do Decreto Legislativo Regional n.0 8/2002/A, de 
10 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.0 S 22/2007/A, de 23 de 
outubro, 6/2010/A, de 23 de fevereiro, 3/2012/A, de 13 de janeiro, 3/2013/A, de 23 de 
maio, 2/2014/A, de 29 de janeiro, 14/2014/A, de 1 de agosto, 22/2014/A, de 27 de 
novembro, 8/2015/A, de 30 de marc;o, e 112016/A, de 8 de janeiro, e aumentado em 
10% o valor do complemento regional de pensao, fixando-se em € 834 o apoio 
atribuido anualmente aos beneficiarios do 1.0 escalao.» 

Horta, Sala das Sessoes, 16 de marc;o de 2017 

0 Presidente do Grupo Parlamentar do PSD/ Ac;ores, 

~~t~ 
Duarte Freitas 
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PROPOSTADE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL 

OR~AMENTO DA REGIAO AUTONOMA DOS A~ORES PARA 0 
ANODE 2017 

PRO POSTA DE ELIMINA~AO 

Nos termos das disposi9oes regimentais aplicaveis, o Grupo Parlamentar do 
PSD/ A9ores apresenta a seguinte proposta de elimina9ao a Proposta de Decreto 
Legislativo Regional n.0 4/XI- "Or9amento da Regiao Aut6noma dos A9ores para o 

ano de 20 17": n ))-,y 
<<Artigo 45.0 ~· \ 

[ ... ] 

(Eliminado.)» 

Horta, Sala das Sessoes, 16 de mar9o de 2017 

0 Presidente do Grupo Parlamentar do PSD/ A9ores, 

Duarte Freitas 
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PROPOSTADE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL 

OR<;AMENTO DA REGIAO AUTONOMA DOS A<;ORES PARA 0 
ANODE2017 

PRO POSTA DE ALTERA«;AO ~ ~ 

Nos termos das disposi9oes regimentais aplicaveis, o Grupo Parlamentar do 
PSD/ A9ores apresenta a seguinte proposta de altera((ao a Proposta de Decreto 
Legislativo Regional n. o 4/XI - "Owamento da Regiao Aut6noma dos A9ores para o 
anode 2017": 

Mapa IV 

Despesas com Pessoal 316100200,00 

Transferencias Correntes 333 404 449,00 

Outras Despesas Correntes 12 517 500,00 

Despesas do Plano 522 560 454,00 

Os mapas II e III sao alterados em conformidade. 

J ustifica~ao: 

- Refowos 

Foram efetuados refor((OS de 720.000,00 € na rubrica de Despesas com pessoal, de 
2.500.000,00 € na rubrica de Transferencias Correntes e de 5.080.000,00 € na rubrica 
de Despesas do Plano. 

- Redu9oes 

Foi efetuada uma redu((ao de 8.300.000,00 € na rubrica de Outras Despesas Correntes. 

Horta, Sala das Sessoes, 16 de mar9o de 2017 

Duarte Freitas 


