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28 de novembro de 2018

Exma. Senhora Presidente da

Assembléia Legislativa da

Região Autônoma dos Açores

Assunto: Propostas de alteração à Proposta de Decreto Legislativo Regional n.°31/XI

Exma. Senhora Presidente:

Ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, a Representação

Parlamentar do PCP apresenta as propostas de alteração à Proposta de Decreto

Legislativo Regional n.° 31/XI - "Orçamento da Região Autônoma dos Açores para o

ano 2019", anexas ao presente ofício.

Com os melhores cumprimentos,

Horta, 28 de novembro de 2018

O Deputado do PCP Açores

João Paulo Corvelo
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Representação Parlamentar do PCP

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO
Proposta de Decreto Legislativo Regional n.° 31/XI

"Orçamento da Região Autônoma dos Açores para o ano de 2019"

Ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, a Representação

Parlamentar do PCP apresenta as seguintes propostas de alteração à

Proposta de Decreto Legislativo Regional 31/XI "Orçamento da Região

Autônoma dos Açores para o ano 2019";

Artigo 5.°

Transferências orçamentais

1. O Governo Regional fica autorizado a proceder ás alterações

orçamentais que se revelarem necessárias à execução do Orçamento

Regional, sendo que estas alterações orçamentais só podem ocorrer

estritamente entre serviços do mesmo departamento da administração

regional, fazendo cumprir nesta matéria o disposto no artigo 20.° da Lei

n.° 79/98, de 24 de novembro, alterada pela Lei n.° 62/2008, de 31 de

outubro e Lei n.° 115/2015, de 28 de agosto.

2. (...):

3.

Artigo 7.° - A

Concurso de pessoal docente

1. Nos procedimentos concursais interno e externo de provimento de

pessoal docente previstos para os anos escolares 2019/2020 e 2020/2021,

devem ser abertos, em cada ano, um número de vagas não inferior a oitenta.
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2. A dotação dos quadros de escola do sistema educativo regional com os

lugares necessários ao cumprimento do disposto no número anterior deve ser

operacionalizada aquando da revisão anual dos quadros fixada pela Portaria a

que se refere o artigo 4.° do Regulamento de Concurso do Pessoal Docente,

aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n° 22/2012/A. de 30 de maio. na

redação atual, conferida pelo Decreto Legislativo Regional n.° 2/2017/A, de 11

de abril, nos termos aí estabelecidos. .

/
/

Artigo 7.° - B

Abertura de concursos para Assistentes Operacionais nas áreas da

Saúde e Educação

O Governo Regional irá proceder à abertura, até setembro de 2020, de

pelo menos duzentos procedimentos concursais, em contrato de trabalho em

funções públicas, nas áreas da educação e saúde.

Artigo 7.°-O ^

Tempo de férias para trabalhadores da Administração Regional

1. O Governo Regional fica autorizado a negociar com os sindicatos de

modo a garantir que os trabalhadores dos serviços e organismos da

administração regional, do setor público empresarial regional e associações

sem fins lucrativos públicas tenham direito a um período anual de férias com

duração mínima de 25 dias úteis.

2. Esta duração do período de férias não está condicionada à assiduidade

ou efetividade de serviço prestado, podendo ainda ser aumentada no quadro

de sistemas de recompensa do desempenho, nos termos previstos na lei ou

em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho.
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Artigo 9.°

Gestão operacional das empresas públicas

1. {...):

2. (eliminado),

3. (...),

Artigo 16°

Alienação de participações sociais da Região

(eliminado)

>

Artigo 30.°

Limitação das remunerações dos gestores públicos regionais

Os gestores públicos regionais não podem usufruir de remuneração

superior à estabelecida para o cargo de Secretário Regional.

w

Artigo 32.°-A

Décima segunda alteração ao Decreto Legislativo Regional n.° 2/99/A,
de 20 de janeiro, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.°s
33/99/A, de 30 de Dezembro, n.° 4/2000/A, de 18 de janeiro, n.° 40/2003/A,
de 6 de novembro, n.° 3/2004/A, de 28 de janeiro, n.° 42/2008/A, de 7 de
outubro, n.° 25/2009/A, de 30 de dezembro, n.° 2/2013/A de 22 de abril, n.°
2/2014/A, de 29 de janeiro, n.° 15/2015/A, de 3 de junho e n.° 1/2018/A, de
3 de janeiro que adapta o Sistema Piscai Nacional à Região Autônoma
dos Açores

O artigo 7.° do Decreto Legislativo Regional n.° 2/99/A, de 20 de janeiro,
na redação que resulta do Decreto Legislativo Regional n.° 15/2015/A, de 3 de
junho, passa a ter a seguinte redação;
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"Artigo 7.°
IVA

As taxas nacionais do imposto sobre o valor acrescentado são reduzidas
em 30%, aplicando-se o arredondamento para a unidade superior ou inferior
se da aplicação da porcentagem resultar uma parcela fracionária superior ou
igual a 0,5 ou inferior a este valor, respetivamente."

Artigo 35.°

Subsídios e outras formas de apoio abrangidos pelo artigo anterior

{eliminado)

MT
Artigo 33.

Benefícios Fiscais

(eliminado)

#
Artigo 34.'

Concessão de subsídios e outras formas de apoio

(eliminado)

Artigo 40.°

Remuneração complementar regional

O montante da remuneração complementar regional a que se refere o n.°

1 do artigo 10.° do Decreto Legislativo Regional n.° 8/2002/A, de 10 de abril,

alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.°s 22/2007/A, de 23 de

outubro, 6/201 O/A, de 23 de fevereiro, 3/2012/A, de 13 janeiro, 3/2013/A, 23

de maio, 2/2014/A, de 29 de janeiro, 14/2014/A, de 1 de agosto, 22/2014/A,
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de 27 de novembro, 8/2015/A, de 30 de março, 1/2016/A, de 8 de janeiro,

3/2017/A, de 13 de abril, e 1/2018/A. de 3 de janeiro, é atualizado, com efeitos

a 1 de janeiro de 2019, na porcentagem de 12%.

Artigo 40.® - A

Acréscimo regional à Retribuição Mínima Mensal Garantida

O montante da Retribuição Mínima Mensal Garantida a que se refere o

artigo 3.® do Decreto Legislativo Regional n.° 8/2002/A, de 10 de abril,

alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n ®s 22/2007/A. de 23 de

outubro, 6/201 O/A, de 23 de fevereiro, 3/2012/A. de 13 janeiro, 3/2013/A , 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 março, 1/2016/A, de 8 de janeiro,

3/2017/A, de 13 de abril, e 1/2018/A, de 3 de janeiro, é atualizado, com efeitos

a 1 de janeiro de 2019, na percentagem de 7,5%.

Artigo 40.® - B |

Complemento Regional de Pensão

O montante do complemento regional de pensão a que se refere o artigo

13.® do Decreto Legislativo Regional n.° 8/2002/A, de 10 de abril, alterado

pelos Decretos Legislativos Regionais n.®s 22/2007/A, de 23 de outubro,

6/201 O/A, de 23 de fevereiro, 3/2012/A, de 13 janeiro, 3/2013/A, 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 março, 1/2016/A. de 8 de janeiro, 3/2017/A, de

13 de abril, e 1/2018/A, de 3 de janeiro, é atualizado, com efeitos a 1 de

janeiro de 2019, fixando-se em 994 euros anuais o apoio atribuído

anualmente aos beneficiários do primeiro escalão.
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Artigo 40.° - C

Complemento açoriano ao abono de família para crianças e jovens

O montante do complemento açoriano ao abono de família para crianças e

jovens, referido no n.° 1 do artigo 6 ° do Decreto Legislativo Regional n.°

25/2008/A, de 24 de julho, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n °

34/201 O/A, de 29 de dezembro, e pelo Decreto Legislativo Regional n.°

1/2018/A, de 3 de janeiro, é atualizado, com efeitos a 1 de janeiro de 2019, na

percentagem de 6%.

Artigo 40.° - D

Taxas Moderadoras no Serviço Regional de Saúde

São revogados o Decreto Regulamentar Regional n.° 16/2011/A, de 28 de

Junho, e a Portaria n.° 49/2011 de 29 de Junho de 2011.

Artigo 45.°

Compensação por caducidade dos contratos a termo resoiutivo

celebrados com docentes pela Secretaria Regional da Educação e

Cultura

(eliminado)

Artigo 45.° - A

Progressão na carreira

1 - Na Região Autônoma dos Açores a definição do prazo e do modo de

concretização da valorização remuneratória resultante da contagem do tempo

de serviço das carreiras e corpos especiais, tal como estabelecido pelo artigo

19.° da Lei n.° 114/2017, de 29 de dezembro, é objeto de negociação sindical.
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2-0 cumprimento do disposto no número anterior considera-se verificado

com a definição de solução legal que assegure a consideração integral do

tempo de serviço.

3 - Caso seja definida solução legal de faseamento da valorização

remuneratória esse faseamento produzirá efeitos a partir de 1 de janeiro de

2019, não podendo ultrapassar o prazo máximo de sete anos.

Artigo 48° - A

Gratultidade dos Manuais Escolares

1. A partir do ano letivo de 2019/2020 são disponibilizados, de forma

gratuita, os manuais escolares aos alunos 1.° e 2.° anos do 1° ciclo do ensino

básico do sistema educativo público regional, sem obrigatoriedade da

devolução prevista para os demais anos, atendendo à especificidade de tais

manuais.

2. O membro do Governo Regional responsável pela área da educação

define os procedimentos e condições da disponibilização gratuita dos

manuais.

3. No âmbito do Regime de Empréstimo dos Manuais Escolares, aprovado

pelo Decreto Legislativo Regional n.° 26/2012/A, de 19 de junho, e ao abrigo

do Despacho n.° 978/2012,de 10 de julho, os alunos do 9.° ano podem manter

em sua posse os manuais das disciplinas sujeitas a prova final de ciclo,

enquanto os alunos do secundário podem manter em sua posse os manuais

das disciplinas relativamente às quais pretendam realizar exame nacional, até

ao fim do ano de realização das referidas provas finais ou exames nacionais.
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Justificação: A despesa decorrente das alterações efetuadas será
compensada por verbas provenientes da dotação provisional.

O Deputado do PCP Açores

João Paulo Corvelo
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