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Exma. Senhora, 
Presidente da Assembleia Legislativa 
da Regiao Aut6noma dos A~ores 

Assunto: Proposta de Decreta Legislativo Regional n.Q 04/XI - "Or~amento da Regiao Aut6noma dos 
A~ores para o anode 2017" 

Ao abrigo das disposi~oes regimentais, o Grupo Parlamentar do CDS-PP apresenta para a especialidade 
as propostas de altera~ao a Proposta de Decreta Legislativo Regional n.Q 04/XI- "Or~amento da Regiao · 
Aut6noma dos A~ores para o ana de 2017", anexas ao presente offcio. 

Com as melhores cumprimentos, 

0 Presidente do Grupo Parlamentar, 
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Proposta de Altera~ao 

0 Grupo Parlamentar CDS-PP, nos termos regimentais aplicaveis, apresenta a seguinte proposta de 
altera(;aO a Proposta de Decreta Legislativo Regional n.!! 04/XI - 110r(;amento da Regiao Aut6noma dos 

A(;ores para o anode 2017" lrf' -~ 

}~
,~~ 
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11Artigo 1.!!- A \}-

Or~amento Participativo da Regiao Aut6noma dos A~orJs 

E criado o Or~amento Participativo da Regiao Aut6noma dos A~ores' que constitui uma forma de 
democracia participativa, facultando aos cidadaos o poder de decisao direta sabre a utiliza~ao de 
verbas publicas, a vigorar a partir do ano de 2018. 

Artigo 6!! 
( ... ) 

1 - Anualmente, ate ao .ultimo dia do mes de setembro, o membra do Governo Regional que tem a 
seu cargo a area das Finan~as e da Administra~ao Publica, faz publicar no Jornal Oficial e na BEPA uma 
listagem, discriminada por entidade, com o numero de vagas e respetivas fun~oes que serao 
disponibilizadas durante o decurso do ano seguinte, para admissao de pessoal, a qualquer titulo, para 
os servi~os e organismos da administra~ao regional, incluindo os institutos publicos e os servi~os · 
personalizados regionais. 

2 - No caso de necessidade extemporanea e urgente de preenchimento de vaga que nao havia sido 
prevista n~ listagem referida no numero anterior, a vaga sera inclulda na primeira listagem a ser 
publicada subsequentemente ao fato que lhe deu origem, podendo ser ocupada a titulo excecional e 
temporario ate ao te'rmo do ano de publica~ao da listagem. 

3 - Anualmente, ate ao ultimo dia do mes de janeiro, o membros do Governo Regional que tem a seu 
cargo a area das Finan~as e da Administra~ao Publica, faz publicar no Jornal Oficial e na BEPA uma 
listagem, discriminada por entidade, com o numero de vagas e respetivas fun~oes que foram 
disponibilizadas para admissao de pessoal, a qualquer titulo, para os servi~os e organismos da 
administra~ao regional, incluindo os institutos publicos e os servi~os personalizados regionais, 
indicando as que foram preenchidas e as que ficaram vagas, durante o decurso do ano anterior. 
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Artigo 30Q ( ... ) v 
[Atual corpo do artigo]. , 
A remunera~ao auferida pelos gestores publicos regionais, podendo ser composta por u a , 
componente fixa e uma variavel, nao pode, no somat6rio das duas componentes, exceder o 
valor da remunera~ao iliquida auferida em 2016. 
A composi~ao dos Conselhos de Administra~ao das empresas referidas no numero anterior fica 

llmltada a urn mOxlmo de tres elementos. ~\p 

. . ~A\t \ --~ 
. . Artigo .37 ,Q -A .'(>4 f \.\. 

Atualiza!j:ao do cotnplemento a~oriano ao abono de familia para crian~as e jovens, aprovado pelo 
Decreta Legislativo Regional n,Q 25/2008/ A, de 24 de julho 

1 - Nos termos definidos no artigo 7 .Q do Decreta Legislativo Regional n.Q 25/2008/ A, de· 24 Cl~ julho, 
alterado pelo Decreta Legislativo Regional n.Q 34/2010/A, de 29 de Dezembro, procede-se a um 
aumento de 10% do complemento a~oriano ao a bono de famflia para crian~as e jovens. 
2-o aumento referido no numero anterior e suportado pela verba inscrita na dota~ao provisional. 

. \· /LJ1 
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. Artigo49,Q-A ~~ . . 
Segu!lda altera~ao ao Decreta Legislativo Regional n.Q 25/2003/ A, de 27 de maio, alterado pelo 
Decreta Legislativo Regional n,Q 14/2007/ A, de 25 de junho, que estabelece o regime juridico da 

publica~ao, identifica~ao e formulario dos diplomas regionais 

0 artigo 6.Q do Decreta Legislativo Regional n.Q 25/2003/A, de 27 de maio, alterado pelo Decreta 
Legislative Regional n.Q 14/2007 I A, de 25 de junho, passa a ter a seguinte redaq:ao: 

«Artigo 6.Q 
( ... ) 

1- ( ... ) 
2- ( ... ) 
3- ( ... ) 
4- 0 sumario do Jorn~l Oficial, no que respeita aos despachos relativos a subsidios e outras formas de 
apoio concedido, apresentara men~ao expressa da entidade beneficiaria e da forma e montante do 
apoio concedido»." 

0 Presidente do Grupo Parlamentar, 
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