
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO

Ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, os Deputados abaixo assinados dos

Grupos Parlamentares do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda apresentam as

seguintes propostas de alteração ao Projeto de Decreto Legislativo Regional n.^ 22/XI -

"Décima segunda alteração ao Decreto Legislativo Regional n.s 8/2002/A, de 10 de abril,

alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.^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 março, 1/2016/A de 8 de janeiro, 3/2017/A, de 13 de abril e de

1/2018/A de 3 de janeiro, que estabelece o regime jurídico da atribuição do acréscimo

regional à retribuição mínima mensal garantida, do complemento regional de pensão e da

remuneração complementar regional."

[...]

'Artigo 1.5

«Artigo 8.5

Prova de rendimentos auferidos e prova de residência

1 - De janeiro a março de cada ano os beneficiários apresentarão nos serviços da

segurança social documento que comprove o quantitativo que auferem referente à

pensão ou pensões que lhes dá o direito ao complemento regional de pensão, excluindo

aquelas que sejam do conhecimento oficioso daquela entidade.

2 - Para os pensionistas referidos no artigo 4.s, o prazo previsto no número anterior é

prorrogado por três meses, mediante apresentação de cópia do requerimento dirigido aos

sistemas de segurança ou proteção social estrangeiros.

3 - Os pensionistas referidos no artigo 4.5 deverão ainda, na data mencionada no n.5 1,

fazer prova de residência permanente na Região.

4 - (anterior n.^3)
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5- Excluem-se do disposto no n.^ 3 os beneficiários que se encontrem em situação de

doença prolongada e os estudantes deslocados fora da Região, cuja situação se encontre

devidamente comprovada.

6 - (anterior n.s 5)

7-0 requerimento referido no número anterior, bem como os documentos referidos nos

n.9s 1, 2, 3 e 4, poderão ainda ser apresentados em qualquer momento para além daquele

prazo, processando-se, neste caso, o respetivo complemento a partir do mês seguinte à

data da sua apresentação.» "

Horta, 15 de janeiro de 2019

Os Deputados,
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