
Exma. Sra. 
Presidente da Assembleia Legislativa 
da Regiao Aut6noma dos A<;ores 

Sua Referencia Sua Comunica<;ao de Nossa Referencia 
114 

Horta 

25/11/2019 
N. 0 Proc. 

I 

ASSUNTO: Propostas de altera~ao, a Proposta de Decreto 
Legislativo Regional n.9 51/XI - . Or~amento da 
Regiao Aut6noma dos A~~res para o ano 2020 

I 

Ao abrigo das disposi<;oes regimentpis aplicaveis, a Representa<;ao 
Parlamentar do PPM vern, por este meJo, submeter um conjunto de 
propostas de altera<;ao a proposta de' Decreta Legislative Regional 
supracitada. 

Com os melhores cumprimentos, 

Rua Marcelino Lima 
9900- 858 Horta 

0 Deputado do PPM, 

Paulo Estevao ·- ---- .. . ---1 
ASSEfviBLEIA LEGISLATfVA ! 

DA REGiAO AL:TONOMA DOS AC{DRES , 

/U?.QUIVO 

Telef/fax: 292596222 
rpppmcorvo@alra.pt 
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Representa~ao Parlamentar do 
Partido Popular Momirqulco 

- Mores 

--,-------

Proposta de Or~amento da Regiao Aut6noma dos 
A~ores para ;2020 

Proposta de Altera~ao 

Ao abrigo das disposic;oes regimentais aplicaveis, a Representac;ao 
Parlamentar do PPM apresenta a segulnte proposta de alterac;ao a 
proposta de Decreta Legislative Regiona~ que aprova o Orc;amento da 
Regiao Aut6noma para 2020: 

Artigo 48. 0 1A 

Alterac;ao ao Estatuto do Pessoal Doce'nte da Educac;ao Pre-Escolar 
e dos Ensinos Basico e Secundario na Regiao Aut6noma dos Ac;ores 

Os artigos 117.o, 118.o e 124.0 do Estatuto do Pessoal Docente da 
Educac;ao Pre-Escolar e dos Ensinos Basico e Secundario na Regiao 
Aut6noma dos Ac;ores, aprovado pelo D¢creto Legislative Regional n.o 
21/2007/A, de 30 de agosto, e alterac;io pelos Decretos Legislativos 
Regionais n. 05 4/2009/A, de 20 de abril, 11/2009/A, de 21 de julho, 
25/2015/A, de 17 de dezembro, e 1/2018/A, de 3 de janeiro, passam a 
ter a seguinte redac;ao: 

"Artigo 117 .·;o 

[ ... ] 

1- [ ... ] 

2- [ ... ] 

3- No horario de trabalho do docente sao obrigatoriamente registadas 
as horas semanais de servic;o, cor:n excec;ao da participac;ao em 
reunioes extraordinarias e da cornponente nao letiva destinada a 
trabalho individual, que sera de nove horas para todos OS ciclos 
e niveis de ensino nao superior. 

4- [ ... ] 

Rua Marcelino Lima 
9900- 858 Horta 

Telef/fax: 292596222 
rpppmcorvo@alra.pt 
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Representa~rao Parlamentar do 
Partido Popular Mom1rquico 

~ A!;ores 

---------------~---

5- A durac;ao semanal global do servic;o prestado a nfvel do 
estabelecimento, registado no horarlo do docente, com excec;ao do 
tempo destinado a reunioes extraordinarias, e igual ao numero de 
horas da componente letiva em infcio de carreira concretamente 
aplicavel ao nfvel e ciclo de ensino q:ue o docente leciona, acrescida 
de uma hora na educac;ao pre-escolar e no 1.0 ciclo do ensino 
basico, e de quatro segmentos de quarenta e cinco minutos, dais 
dos quais destinados a atividades com alunos, nos restantes casas. 

Artigo 11s.o 

[ ... ] 

1- [ ... ] 

2- A componente letiva do pessoal docente da educac;ao pre-escolar e 
do 1.0 ciclo do ensino basico e de vinte e dois tempos semanais. 

3- [ ... ] 

4- [ ... ] 

5- [ ... ] 

6- [ ... ]. 

Artigo 124.o 

[ ... ] 

1- A componente letiva de trabalho semanal a que estao obrigados os 
docentes e sucessivamente reduzida, nos termos seguintes: 

a) ( ... ) 

b) ( ... ) 

c) ( ... ) 

2- Revogado. 

Rua Marcelino Lima 
9900- 858 Horta 

Telef/fax: 292596222 
rpppmcorvo@alra.pt 
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Representar;ao Parlamentar do 
Partido Popular Momirquico 

Ar;oi'es 

3- [ ... ] 

4- [ ... ] 

5- Revogado." 

Horta, 25 de novembro de 2019 

Rua Marcelino Lima 
9900- 858 Horta 

0 Deputado, 

Paulo Estev~o 

Telef/fax: 292596222 
rpppmcorvo@alra.pt 
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Represent11~!io Parlamentar do 
P~rtldo Popular M_omir'quico 

A~ores 

Proposta de Orc;amento da Regiao Aut6noma dos 
Ac;ores para 2020 

Proposta de Al.~erac;ao 

Ao abrigo das disposi<;oes regimentais aplicaveis, a Representac;ao 
Parlamentar do PPM apresenta a seguinte proposta de alterac;ao a 
proposta de Decreto Legislativo Regional' que aprova o Orc;amento da 
Regiao Aut6noma para 2020: 

Artigo 48.o _B 

Altera.;ao ao regime juridico da cria.;ao, autonomia e gestio das 
unidades organicas do sistema educat~vo da Regiao Aut6noma dos 

At;ores · 

0 artigo 139.o do regime jurfdico da criac;ao, autonomia e gestao das 
unidades organicas do sistema educativo d:a Regiao Aut6noma dos Ac;ores, 
aprovado pelo Decreto Legislativo Regio,nal n.o 12/2005/A, de 16 de 
junho, e alterado pelos Decretos Legislativps Regionais n. 05 35/2006/A, de 
6 de setembro, 17/2010/A, de 13 de abril, 13/2013/A, de 30 de agosto, 
25/2015/ A, de 17 de dezembro e 1/2019/ A, de 7 de janeiro, passa a ter a 
seguinte redac;ao: 

"Artigo 139. o 

[ ... ] 

1- [ ... ] 

2- [ ... ] 

3- 0 exercfcio das func;5es de diretor de turma, tambem adstritas ao 
titular de turma, confere ao docente o direito a uma gratificac;ao 
ou, em alternativa, a uma reduc;ao de duas horas na sua 
componente letiva semanal. 

4- [ ... ] 

Rua Marcelino Lima 
9900- 858 Horta 

Telef/fax: 292596222 
rpppmcorvo@alra.pt 



Represe,nta~ao Parlamentar do 
· .PartidQ Popular Monarquico 

·A~ores 

5- [ ... ] 

6- [ ... ] 

7- [ ... ] 

8- [ ... ] 

9- [ ... ]" 

Horta, 25 de novembro de 2019 

i 
0 Deputad<?, 

Paulo Estevao 

A despesa decorrente da alterac;ao do Corrente artigo sera compensada 
por verbas provenientes da dotac;ao provisional. 

Rua Marcelino Lima 
9900- 858 Horta 

Telef/fa~; 292596222 
rpppmcorvo@alra.pt 


