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6ACORES 

•. 1!511 

Sua Referencia 

grupo parlamentar 

A Presidente da Assembleia Legislativa 
da Regiao Aut6noma dos Agores 

~ORTA _j 

Sua Comunicac;ao Nossa Referencia Data 

1/017/FMS 2017.03.14 

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

Ao abrigo das disposigoes regimentais aplicaveis, o Grupo Parlamentar do 
PSD/Agores apresenta para a especialidade uma proposta de alteragao a 
proposta melhor identificada em epigrafe, anexa ao presente oficio. 

Com os melhores cumprimentos, 

0 Presidents do Grupe Parlam;ta~ d
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Duarte Freitas 
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~A CORES 

•. 1!511 grupo parlamentar 

PROPOSTADE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL 

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

PROPOSTADEALTERA<;AO 

Nos termos das disposic;:oes regimentais aplicaveis, o Grupo Parlamentar do 
PSD/ Ac;:ores apresenta a seguinte proposta de alterac;:ao a Proposta de Decreto 
Legislativo Regional n. o 4/XI - "Orc;:amento da Regiao Aut6noma dos Ac;:ores para o 
anode 2017": 

«Artigo 10.0 ~ 
[ ... ] \\Of 

1- ( ... ) 

2- ( ... ) 

3 - Relativamente as restantes materias abrangidas pelos instrumentos de 
regulamentac;:ao coletiva de trabalho referidos no numero anterior, os direitos 
adquiridos sao repostos em 50% em julho de 2017 e os restantes 50% a 1 de janeiro 
de 2018, sem efeitos retroativos. 

4 - 0 previsto no nlimero apterior produz efeitos com a entrada em vigor do presente 
decreto legislativo regional e salvaguarda os direitos adquiridos desde a suspensao 
dos instrumentos de regulamentac;:ao coletiva de trabalho, nao havendo Iugar a 
quaisquer pagamentos a titulo de retroativos.» 

Horta, Sala das Sessoes, 14 de marc;:o de 2017 

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

Duarte Freitas 


