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A Presidente da Assembleia Legislativa 
da Regiao Aut6noma dos Agores 
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Sua Referencia Sua Comunicac;ao Nossa Referencia 
81/019/FS 

Data 
2019.11.26 
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Assunto: Proposta de Decreta Legislative Regional n.0 51/XI - "Orgamento 
da Regiao Aut6noma dos Agores para o ano 2020" 

Ao abrigo das disposigoes regimentais aplicaveis, o Grupo Parlamentar do 
PSD/Agores apresenta para a especialidade urn conjunto de propostas de 
alteragao a proposta melhor identificada em epigrafe, juntas ao presente 

I 

oficio. : 

Com os melhores cumprimentos, 

0 Presidente do Grupo Parlamentar do PSD/Agores 

Luis Mauricio 

Grupo Parlamentar do PSD - Horta - Rua Marcelino lima, 5 
Telf. 292 292 651 I Fax. 292 391 092 

Email. gppsdfaial@alra.pt 
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PRO POSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL 

OR<;AMENTO DA REGIAO AUTONOMA DOS A<;ORES PARA 0 
ANO 2020 

PROPOSTASDEALTERA<;AO 

Nos termos das disposic;oes regimentais aplicaveis, o Grupo Parlamentar do 
PSD/ Ac;ores apresenta as seguintes propostas de alterac;ao a Proposta de Decreta 
Legislativo Regional n.0 51/XI- "Orc;amento da Regiao Aut6noma dos Ac;ores para o 
ano 2020": ~ 

<<Artigo2.' .~( 
[ ... ] 

1 - [ ... ]. 

2 - Os projetos admitidos ao OPRAA, no ano de 2020, abrangem todas as areas da 
govemac;ao. 

3- [ ... ]. 

4- [ ... ]. 

5- [ ... ]. 

6- [ ... ].» ~~ 
<<Artigo 35.' 1 ~ 

[ ... ] 

1- [ ... ]: 

a)[ ... ]; 

b)[ ... ]; 

c) [ ... ]; 

d)[ ... ]; 

e)[ ... ]; 

f) [ ... ]; 

g)[ ... ]; 

h)[ ... ]; 

i) Habitac;ao; 
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j) Juventude. 

2- [ ... ]. 

3 - [ ... ]. 

4- [ ... ]. 

5- [ .. .]. 

6- [ .. .]. 

7-[ .. .]. 

8-[ ... ].» 

[ ... ]: 

1 - [ ... ]. 

2- [ ... ]: 

a) [ ... ]; 
b) [ ... ]; 
c) [ ... ]; 
d) [ ... ]; 
e) [ ... ]. 

3 - [ ... ]. 

4 -[ ... ]. 

5- [ ... ]. 

«Artigo fl-1. 0 

[ ... ] ' 

[ ... ] . 

6 - Sempre que da aplica<;ao do disposto nos numeros anteriores resultar, face ao ano 
anterior, uma reduc;ao do valor do Complemento Regional de Pensao superior ao 
aumento do rendimento seni garantida a manutenc;ao no· escalao em que se 
encontrava.» 
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«Artigo 42.0 

Atualiza~iio do complemento regional de pensiio, aprovado pelo Decreto 
Legislativo Regional n.o 8/2002/A, de 10 de abril 

Nos termos definidos no artigo 13.0 do Decreta Legislativo Regional n.0 8/2002/A, de 
10 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.0

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 marc;:o, 112016/A, de 8 de janeiro, 3/2017/A, de 13 de 
abril, 112018/A, de 3 de janeiro, 6/2019/A, de 12 de fevereiro, e 8/2019/A, de 9 de 
maio, e aumentado em 5% o valor do complemento regional de pensao.» 

«Artigo 65.0 

[ ... ] 

I 

0 presente decreta legislativo regional produ1 efeitos a partir de 1 de janeiro de 2020, 
com excec;:ao do artigo 34.0-A, na parte dm que altera o artigo 7.0 do Decreta 
Legislativo Regional n.0 2/99/A, de 20 de jdneiro, na sua redac;:ao atual, que apenas 
produz efeitos a partir de 1 de julho de 2020.>t 

Horta, Sala das Sessoes, 26 de novembro de 2019 

0 Presidente do Grupo Parlamentar do PSD/ Ac;:ores, 
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PRO POSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL 

OR<;AMENTO DA REGIAO AUTONOMA DOS A<;ORES PARA 0 
ANO 2020 

PRO POSTA DE ALTERA<;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 
Legislative Regional n.0 51/XI- "Orc;amento da Regiao Aut6noma dos Ac;ores para o .-L
ano 2020": J ....-

~\u> Mapa I 

Imposto sobre valor acrescentado (IVA) 

J ustificac;ao: 

- Reduc;ao 

345.300.000,00 

Foi efetuada uma reduc;ao de 8.100.000,00 € na rubrica de "Imposto sobre valor 
acrescentado (IVA)". 

Horta, Sala das Sessoes, 26 de novembro de 2019 

0 Presidente do Grupo Parlamentar do PSD/ Ac;ores, 
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PRO POSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL 

OR<;AMENTO DA REGIAO AUTONOMA DOS A<;ORES PARA 0 
ANO 2020 

PROPOSTADEALTERA<;AO 

Nos termos das disposi<;:5es regimentais aplicave.is, o Grupo Parlamentar do 
PSD/ A<;:ores apresenta a seguinte proposta de altera<;:ao a Proposta de Decreto 
Legislativo Regional n.0 51/XI- "Or<;:amento da Regiao Aut6noma dos A<;:ores para o 
ano 2020": . . ~ 

Mapa IV 

Aquisi9ao de bens e servi<;:os correntes 9.095.150,00 

Transferencias correntes 536.777.959,00 

Outras despesas correntes 13.337.101,00 

Despesas do Plano 563.014.168,00 

Os mapas II e III sao alterados em conformidade. 

J ustifica-;ao: 

- Reforyos 

~~ 

Foram efetuados refor<;:os de 1.250.000,00 € na rubrica de "Transferencias correntes" 
e de 4.364.300,00 € na rubrica de "Despesas do Plano". 

- Redu<;:5es 

Foram efetuadas redu<;:5es de 1.000.000,00 € na rubrica de "Aquisi<;:ao de bens e 
servi<;:os correntes" e de 12.714.300,00 € na rubrica de "Outras despesas correntes". 

Horta, Sala das Sessoes, 26 de novembro de 2019 

0 Presidente do Grupo Parlamentar do PSD/ A<;:ores, 

Luis Mauricio 
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PROPOSTADE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL 

OR<;AMENTO DA REGIAO AUTO NOMA DOS A<;ORES PARA 0 
ANO 2020 

PRO POSTA DE ELIMINA<;AO 

Nos termos das disposic;oes regimentais aplicaveis, o Grupo Parlamentar do 
PSD/ Ac;ores apresenta a seguinte proposta de eliminac;ao a Proposta de Decreto 
Legislativo Regional n.0 51/XI- "Orc;amento da Regiao Aut6noma dos Ac;ores para o 
ano 2020": 

«Artigo 4 7. 0 

[ ... J 

[ Eliminado] .» 

Horta, Sala das Sessoes, 26 de novembro de 2019 

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

Luis Mauricio 
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PROPOSTADE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL 

OR(:AMENTO DA REGIAO AUTONOMA DOS A(:ORES PARA 0 
ANO 2020 

PRO POST AS DE ADITAMENTO 

Nos termos das disposi<;6es regimentais aplicaveis, o Grupo Parlamentar do 
PSD/A<;ores apresenta as seguintes propostas de aditamento a Proposta de Decreta 
Legislativo Regional n. 0 51/XI - "Or<;amento da RegHio Aut6noma dos A<;ores para o 
ano 2020": 

Altera~ao ao Decreto Legislativo Regional n.o 2/99/A, de 20 de janeiro 

Os artigos 5.0 e 7.0 do Decreta Legislativo Regional n. 0 2/99/A, de 20 de janeiro, na 
sua reda<;ao atual, passam a ter a seguinte reda<;ao: 

«Artigo 5. o 

[ ... ] 

1 -As taxas nacionais do impasto sobre o rendimento das pessoas coletivas, em vigor 
em cada ano, e aplicada uma redu<;ao de 30%. 

2- [ ... ]: 

a)[ ... ]; 

b)[ ... ]; 

c)[ ... ]. 

3- [ ... ]. 

4- [ .. .]. 

5- [ ... ]. 

6- [ ... ]. 

7-[ ... ].» 
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«Artigo 7.0 

[ ... ] 

[ ... ]: 

a)[ ... ]; 

b) Para as restantes importayoes, transmissoes de hens e p1'esta96es de 
servi9os, uma redu9ao de 25%.» ---~I"? 

'\. ', ~ ,·\J~ 
«Artigo 41.0-A . \( ' \ 

Atualiza-;ao do complemento a-;oriano ao abono de familia para crian-;as e 
jovens, aprovado pelo Decreto Legislatiyo Regional n. o 25/2008/ A, de 24 de julho 

Nos termos definidos no artigo 7.0 do Decreta Legislativo Regional n.0 25/2008/A, de 
24 de julho, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.0 S 34/2010/A, de 29 de 
dezembro, e 112018/A, de 3 de janeiro, procede-se a urn aumento de 10% do 
complemento a9oriano ao abono de familia para crian9as e jovens.» 

_)1? 
«Artigo 45.0-A .'" ... J)s:z 

Pianos Integrados de Desenvolvimento ~ \ 

1 - 0 Govemo Regional devera promover, no primeiro trimestre de 2020, reunioes 
com as for9as vivas de todas as ilhas, envolvendo o poder local, os parceiros sociais, 
as diversas organiza96es setoriais, bern como entidades representativas das 
popula96es a nivel econ6mico, social e cultural, tendo em vista a prepara9ao de urn 
Plano Integrado de Desenvolvimento de cada ilha. 

2 - Ate ao final do segundo trimestre de 2020, o Govemo Regional apresentara a 
Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos A9ores versoes preliminares dos 
Pianos Integrados de Desenvolvimento correspondentes a cada uma das nove ilhas 
dos A9ores.» \ ~Jd 

~rD .. 
Incentivos a fixa-;ao nas ilhas de Santa Maria, Graciosa, Sao Jorge, Flores e 

Corvo 

1- Ate 30 de junho de 2020, o Govemo Regional apresentara a Assembleia Legislativa 
da Regiao Aut6noma dos A9ores uma proposta de decreta legislativo regional que 
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contenha a listagem das categorias profissionais da administra<;ao publica regional em · 
situa<;ao de carencia nas ilhas de Santa Maria, Graciosa, Sao Jorge, Flores e Corvo. 

2- Na proposta de decreto legislativo regional referida no numero anterior, devem ser 
ciefinidos incentivos 'diferenciados destinados a fixa<;ao naquelas ilhas, de 
profissionais incluidos nas categorias listadas, em particular dos inseridos nas areas da 
saude e da educa<;ao.» 

«Artigo 45.0 -C 

Agenda para a HabitafYao nosAfYores 2017-2031 

Ate 31 de mar<;o de 2020, o Govemo Regional apresentara a Agenda para a Habita<;ao 
nos A<;ores 2017-2031, documento que comporta o estudo e avalia<;ao do conjunto de 
recursos fisicos e ~e programas e medidas de apoio, de instrumentos de ordenamento 
do territ6rio, de locais de interven<;a9 prioritaria e de necessidades habitacionais, por 
freguesia.» 

«Artigo 45.0 -D 

Residencias U niversitarias 

Reconhecendo a necessidade premente de disponibilizar alojamento para os 
estudantes a<;orianos do ensino superior que se encontram deslocados do local da sua 
residencia, nas cidades de Lisboa e do Porto, de forma condigna e a pre<;os acessiveis, 
garantindo o alargamento e a democratiza<;ao do acesso ao ensino superior, o Govemo 
Regional diligenciara no ano de 2020 a celebra<;ao de urn protocolo com o Govemo 
da Republica para cedencia de utiliza<;ao de im6veis devolutos situados naquelas 
cidades, que integrem o dominio publico ou privado do Estado, ficando a seu cargo a 
reabilita<;ao dos mesmos, convertendo-os em residencias universitarias.» 

\njc 
«Artigo 45.

0
-E , ~ \~" 

DeslocafYoes no ambito do ServifYo Regional de Sande 

No ano de 2020, sempre que nao esteja publicitado o tempo maximo de resposta 
garantido no ambito do Servi<;o Regional de Saude, o Govemo Regional assegura que 
o exercicio de direito de op<;ao de recorrer a qualquer hospital da Regiao Aut6noma 
dos A<;ores nao implica quaisquer custos acrescidos para os utentes abrangidos.» 
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«Artigo 45.0 -F 

Revaloriza-rao remunerat6ria da carreira especial de enfermagem nos A-rores 

1 - Ate 31 de Janeiro de 2020, o Govemo' Regional apresentani a Assembleia 
Legislativa da Regiao Aut6noma dos A<;ores uma proposta de decreta legislativo 
regional que preveja a revaloriza<;ao remunerat6ria dos trabalhadores da carreira 
especial de enfermagem, em exercicio de fun<;oes no Servi<;o Regional de Saude da 
Regiao Aut6noma dos A<;ores, nos termos do artigo 18. o da Lei n. 0 114/2017, de 29 de 
dezembro. 

2 -A proposta de decreta legislativo regional referida no numero anterior respeitani o 
acordo firmado entre a Dire<;ao Regional dos A<;ores do Sindicato dos Enfermeiros 
Portugueses e a Dire<;ao Regional de Saude, estabelecido a luz do artigo 11.0 do 
Decreta Legislativo Regional n.0 26/2008/A, de 24 de julho, e do qual decorreu o 
oficio circular da Dire<;ao Regional da Saude, de 24 de setembro de 2013.» 

Horta, Sala das Sessoes, 26 de novembro de 2019 

0 Presidente do Grupo Parlamentar do PSD/ A<;ores, 

~~ 
Luis Mauricio 


