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Excelentissinia Senhora Presidente da Assembleia 
Legislativa da Regiao Aut6noma dos Ac;ores 

Excelemcia, 

I 

Ao abrigo das disposig6es regimentais i aplicaveis, o Grupe Parlamentar do 
BE/Agores apresenta as seguintes propostas qe alteragao e aditamento a Proposta de 
Orgamento da Regiao Aut6noma dos Agores para 2020. 

. I . . 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

0 Grupe Parlamenta.~ do BE/Agores 

(Antonio Lima) (Paulo Mendes) 

Horta, 27 de novembro de 2019 
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Proposta de alterac;ao a Proposta de Decre.to Legislative Regional - Orc;amento 
da Regiao Aut6noma dos Ac;o~es para o ano de 2020 

Nos termos e disposic;;6es regimentais aplicave:lis, o Grupo Parlamentar do BE/Ac;;ores 
apresenta a seguinte proposta de aditamenfo a Proposta de Decreto Legislative 
Regional - Orc;;amento Anual Regional para 20~0: 

Proposta de Aditamento 

'I 
Artigo 41.~1 -8 

Modelo de Financiamento a JPSS e Miseric6rdias 
I 

I 

Ate 1 de junho de 2020 o Governo Regional apresenta a Assembleia Legislativa da 

Regiao Aut6noma dos Ac;;ores uma proposta que consubstancia urn novo modelo de 
I 

financiamento as IPSS e Miseric6rdias, tendo ROr base 0 Decreto Legislative Regional 

n. 0 5/98/A, de 11 de marc;;o, o Despacho Normative n.0 70/99 de 1 de abril e a 
! 

Resoluc;;ao n. 0 172/97, de 7 de agosto, propos~a esta que deve ser articulada com as 

associac;;6es representativas do setor social e sindicatos representatives dos 
'I 

trabalhadores do setor, com vista a garanti~ a sustentabilidade do emprego e a 

preservac;;ao dos direitos dos trabalhadores des~as instituic;;6es. 

0 Grupo Parlamentardo BE/Ac;;ores 
I 

(Antonio Lima) 

I 
•I 

(Paulo Mendes) 

Horta, 27 de novembro de 2019 
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Proposta de altera~ao a Proposta de Decreto Legislative Regional- Or~amento 
da Regiao Aut6noma dos A~o!res para o ano de 2020 

Nos termos e disposi96es regimentais aplicav~is, o Grupo Parlamentar do BE/A9ores 
I 

apresenta a seguinte proposta de aditamen~o a Proposta de Decreto Leg\-JisiTti~o . \r£2 Oo 

Regional - Or9amento Anual Regisnal para 20~0: M:.,J .k. \ - (T 

:·; ·~~'«,}<>. uY ' ~·( 
Proposta de Aditamento '\ ). 

0
\ ~ ~ f'l c9~ -. 

Artigo 41.~ -C \~ \ ()'n ~ 
Quarta altera~ao ao Complemento a~orianol ao a bono de familia para crian~as e O~· 

jovens, aprovado pelo Decreto Legislative R;egional n.0 25/2008/A, de 24 de julho, 
alterado pelo Decreto Legislative Regiona! n.0 34/2010/A, de 29 de Dezembro, 

Decreto Legislative Regional n.0 1/2016fA de 8 de janeiro e pelo Decreto 
Legislative n. 0 1/2018/A, de 3 de janeiro e p~lo Decreto Legislative Regional n.0 

1/2019/A, de 17 janeiro de 2019 

I 

0 artigo 6.0 do Complemento a9oriano ao abpno de familia para crian9as e jovens 
aprovado pelo Decreto Legislative Regional t:J:.o 25/2008/A, de 24 de julho, alterado 
pelo Decreto Legislative Regional n. 0 34/2q1 0/A, de 29 de Dezembro, Decreto 
Legislative regional n.0 1/2016/A de 8 de j~neiro e pelo Decreto Legislative n.0 

1/2018/A, de 3 de janeiro, passa a ter a seguint~ reda9ao: 

«Artigo 6. o 
I' 

[ ••• ] ! 

1 - 0 montante do complemento a9oriano e fix~do em 17 euros. 

2- [ ... ].» 

0 Grupo Parlamentar:do BE/A9ores 

(Antonio Lima) 

' 
I 

(Paulo Mendes) 

Horta, 27 de novembro de 2019 

Nota justificativa: 0 aumento da despesa resultante do disposto no numero anterior e 
compensada por recurso a receita, no mesmo rnontante, em dota9ao provisional. 
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Proposta de altera~ao a Proposta de Decre~o Legislative Regional - Or~amento 

da Regiao Aut6noma dos A~o'res para o ano de 2020 

Nos termos e disposic;6es regimentais aplicav~is, o Grupo Parlamentar do BE/Ac;ores 
apresenta a seguinte proposta de aditamento a Proposta de Decreto Legislative ,, 
Regional- Orc;amento Anual Regional para 2040: 

Proposta de Altera~ao 
I 

Artigo 42! 0 

[ ... ] 
! 

No ano de 2020 o Governo Regional garante; aos beneficiaries do Complemento 
Regional de Pensao urn aumento de 15~, fixando-se em 967,96 € o apoio 
atribuido anualmente aos beneficiaries do 1.:0 escalao. 

0 Grupo Parlamentar;do BE/Ac;ores 

(Antonio Lima) (Paulo Mendes) 

Horta, 27 de novembro de 2019 

:' 
Nota justificativa: 0 aumento da despesa resUI~ante do disposto no numero anterior e 
compensada por recurso a receita, no mesmo montante, em dotac;ao provisional. 
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Proposta de alteracao a Proposta de Decreto Legislativo Regional - Orcamento 

I 

da Regiao Aut6noma dos Aco;res para o ano de 2020 

Nos termos e disposigoes regimentais aplicav~is, o Grupo Parlamentar do BE/Agores 
apresenta a seguinte proposta de eliminac;ao a Proposta de Decreto Legislative 
Regional- Orgamento Anual Regional para 20'~0: \ b-

~ o'"\'" ,l t-C Proposta de AJ:teracao 'Y 1\l. 

Artigo 45:. 0 

Centro Publico lnternacional para as Cifmcias do Mar 
I 

1 - Fica o Governo Regional mandatado para n~gociar com o Governo da Republica, 
no ambito dos Projetos de Interesse Comum, nos termos estatutarios o processo para 
implementac;ao na Regiao Aut6noma dos Ac;ores, do Centro Publico lnternacional para 
as Ciencias do Mar. 

l 

2 - 0 Governo Regional defendera, no proce~so negocial, a forma juridica de 
Laborat6rio de Estado para o Centro lnternacional das Cifmcias do Mar. 

3 - 0 Governo Regional promove a participai;ao da Universidade dos Acores 
neste e noutros projetos cientificos. ' 

0 Grupo Parlamentar:do BE/Agores 

(Antonio Lima) (Paulo Mendes) 

Horta, 27 de novembro de 2019 
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Proposta. de alterac;ao a Proposta de Decreto 
Legislativo Regional - Orc;amento da Regi§o Aut6noma dos Ac;ores para o ano 
de 2020 

Nos termos e disposig6es regimentais aplica~eis, o Grupo Parlamentar do BE/Agores 
apresenta a seguinte proposta de eliminagao a Proposta de Decreto Legislative 

I 

Regional - Orgamento f\nual Regional para 20~0: 

Proposta de Eliminac;ao 

Artigo 47.0 

'I 

[ ... ] i 
Eliminado 

I 
I 

•' 
I 

Nota Justificativa: 0 encargo decorrente; do disposto no numero anterior e 
compensado por recurso a despesa, no mesm9 montante, em dotagao provisional. 

0 Grupo Parlamentar do BE/Agores 
I 

(Antonio Lima) (Paulo Mendes) 

i 
'I 

Horta, 27 de novembro de 2019 

II 
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Proposta de alteracao a Proposta de Decreto Legislative Regional - Orcamento 
da Regiao Aut6noma dos Acores para o ano de 2020 

Nos termos e disposi(_;:oes regimentais aplicav~is, o Grupo Parlamentar do BE/A(_;:ores 
apresenta a seguinte proposta de elimina(_;:a.o a Proposta de Decreta Legislativo 
Regional - Or(_;:amento Anual Regional para 20~0: 

Proposta ·de Aditamento 
' 

Artigo 47.~- A 

Quarta alteracao ao Decreto Legislative Regional n. 0 22/2012/A, de 30 de maio, 
alterado pelo Decreto Legislative Regionaj n.0 1/2016/A de 8 de janeiro, pelo 
Decreto Legislative Regional n.0 2/2013/A, de 22 de abril e pelo Decreto 
Legislative Regional n.0 2/2017/A de 11 de abril, que regulamenta o Concurso do 
Pessoal Docente da Educacao Pre-Escolar e1 Ensinos Basico e Secundario 

0 artigo 23.0 do Regulamento de Concurso do Pessoal Docente da Educa(_;:ao Pre
Escolar e Ensinos Basico e Secundario aprova·~o pelo Decreta Legislativo Regional n. 0 

22/2012/A, de 30 de maio, alterado pelo Decr6,to Legislativo Regional n.0 1/2016/A de 
8 de janeiro, pelo Decreta Legislativo Region~l n. 0 2/2013/A, de 22 de abril e pelo 
Decreta Legislativo Regional n. 0 2/2017/A d~ 11 de abril passa a ter a seguinte 
reda(_;:ao: 

«Artigo 23.0 

I 

1. [ ... ] 

2. [ ... ] 

3. [ ... ] 

4. [ ... ] 

5. [ ... ] 

6. [ ... ] 

7. [ ... ] 

8. [ ... ] 

9. [ ... ] 

10. [ ... ] 
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11. [ ... ] 

12. [ ... ] 

13. [ ... ] 

14. [ ... ] 
15. [Revogado] 
16. [Revogado] 

17 - Os contratos de trabalho a termo resolutive, celebrados em anos escolares 
consecutivos, com educadores de infancia,: 

1
professores do 1.0

, 2.0 e 3.0 ciclos do 
ensino basico, do ensino secundario, d~ educacao especial e do ensino 
vocacional da musica, no mesmo grupo · ~e recrutamento ou em grupos de 
recrutamento diferentes, pela Secretaria R~gional da Educacao e Cultura nao 
podem exceder o limite de 3 anos. ' 
18- A verificacao do limite indicado no num;ero anterior determina a abertura de 
vaga e a integracao docente em quadro yinculativo no ambito do concurso 
externo de provimento, com efeitos a partir do ano escolar 2020/2021. 
19 - Para efeitos do computo do tempo a 'que se refere o numero anterior sao 
irrelevantes as interrupcoes de servico que, no seu conjunto, nao ultrapassem 
trinta dias. » 

0 Grupo Parlamenta~ 1 do BE/Ac;ores 
I 

(Antonio Lima) (Paulo Mendes) 

Horta, 27 de novembro de 2019 



I I I 

Bloco 
de Esquerda 

A~ores 

I Grupo Parlamentar I 

Proposta de altera~ao a Proposta de Decreto Legislativo Regional - Or~amento 
I 

da Regiao Aut6noma dos A~ores para o ano de 2020 
I 

Nos termos e disposigoes regimentais aplicav~is, o Grupo Parlamentar do BE/Agores 
apresenta a seguinte proposta de eliminagao a Proposta de Decreta Legislative 

I 

Regional - Orgamento Anual Regional para 2020: 

Proposta de Aditamento 
I 

I 

Artigo 47.0~ B 

Fixa~ao e suprimento de ca,remcias de docentes 
I 

1 - No ano de 2020 aplicam-se os Incentives a Estabilidade previstos no Estatuto do 
Pessoal Docente da Educac;ao Pre-Escolar el dos Ensinos Basico e Secundario na 
Regiao Aut6noma dos Agores. : 
2 - No ano de 2020 os incentives citados no nymero anterior aplicam-se aos docentes 
contratados a termo resolutive deslocados da ~ua ilha de residencia ou provenientes 
de outras zonas do pafs. 

0 Grupo Parlamentar.:do BE/Agores 

(Antonio Lima) (Paulo Mendes) 

Horta, 27 de novembro de 2019 

Nota justificativa: 0 aumento da despesa resul~ante do disposto no numero anterior e 
compensada por recurso a receita, no mesmo rj1ontante, em dotagao provisional. 

I 
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Proposta de altera~ao a Proposta de Decref:o Legislativo Regional - Or~amento 
da Regiao Aut6noma dos A~ores para o ano de 2020 

Nos termos e disposigoes regimentais aplicaveis, o Grupo Parlamentar do BE/Agores 
apresenta a seguinte proposta de eliminag~b a Proposta de Decreto Legislative 
Regional - On;amento AnuS:i~egional para 2040: ~ 

Proposta de Adi:tamento rvefl) 
Artigo 47.0

-' C 

Revisao dos numeros minimos 1de pessoal nao docente 

1 - Ate 31 de margo de 2020 sao revistas as! dotagao dos quadros do pessoal nao 
docente das unidades orgfmicas do Sistema E~ucativo Regional, previstas no Decreto 
Regulamentar Regional n. 0 14/2007/A, de 13 de julho, no artigo 40. 0

, de modo a que 
os seus numeros minimos tenham em contal, para alem do numero de alunos, a 
tipologia dos ediffcios escolares, as instalag6es desportivas, o regime de 
funcionamento da unidade organica, a oferta e~ucativa/formativa, o numero de alunos 
em educagao especial, assim como unidades' de apoio a esses alunos, entre outros 
fatores considerados relevantes. , 
2 - A revisao das dotag6es dos quadros de pessoal nao docente prevista no numero 
anterior tern como base 0 levantamento realizado pelas diregoes das unidades 
organicas. I 

0 Grupo Parlamentar ,do BE/Agores 

4 tLb, 
(Antonio Lima) (Paulo Mendes) 

Horta, 27 de novembro de 2019 

Nota justificativa: 0 aumento da despesa resultante do disposto no numero anterior e 
compensada por recurso a receita, no mesmo tilontante, em dotagao provisional. 
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Proposta de altera~ao a Proposta de Decret:o Legislativo Regional'- Or~amento 
da Regiao Aut6noma dos A~ores para o ano 'de 2020 

I 

Nos termos e disposigoes regimentais aplicaveis, o Grupo Parlamentar do BE/Agores 
apresenta a seguinte prop·osta de eliminaga~ a Proposta de Decreta Legislativo 
Regional - Orgamento Anual Regional para 202b: 

[ ... ] 

' 

Proposta de Altera~ao 

Artigo 49~0 

[ ... ] 
«Artigo ~o 

[ ... ] ,: 
i 

' 
Os condutores de pessoas coletivas sem fii)S lucrativos, que efetuam transporte 
particular de criangas em vefculo ligeiro de pas~ageiros, dispoem ate 31 de dezembro 
de 2020, sem mais prorroga~oes de prazo, para obter o certificado de capacidade 
tecnica e profissional dos condutores, nos terr~10s do n.0 1 do artigo 19.0 do regime 
jurfdico do transporte coletivo de criangas na REfgiao Aut6noma dos Agores.» 

0 Grupo Parlamentar do BE/Agores 
I 

(Antonio Lima) (Paulo Mendes) 

Horta, 26 de novembro de 2019 
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Proposta de altera~ao a Proposta de Decreto Legislative Regional - Or~amento 
I 

da Regiao Aut6noma dos A~?res para o ano de 2020 

Nos termos e disposigoes regimentais aplicaveis, o Grupe Parlamentar do BE/Agores 
apresenta a seguinte proposta . de aditamen'to a Proposta de Decreta Legislative 
Regional - Orgamento Anual Regional para 20~0: 

·I 

,, ' 

Proposta de Aditamento 
'i 

Artigo 54~!' -A 
'·I 
I 

Primeira. altera~ao ao Programa Regional d~ Apoio as Sociedades Recreativas e 
filarm6nicas da Regiao Aut6noma dos : A~ores, doravante designado por 
SOREFIL, aprovado pelo Decreto Legislative Regional n.0 3/2014/A, de 14 de 
fevereiro. 

I 
'I 

I 
0 artigo 4.0 do Programa Regional de Apoio as Sociedades Recreativas e filarm6nicas 
da Regiao Aut6noma dos Agores aprovado.l pelo Decreta Legislative Regional n. 0 

3/2014/A, de 14 de fevereiro, passa a ter a seg
1
uinte redagao: 
I 

'I 
«Artigo:~.0 

i 

[ .•• ]' i 
'!. 

1 - Os apoios a conceder ao abrigo do ~OREFIL revestem a natureza de fundo 
perdido e correspondem ate 40% dos ~ncargos referidos no artigo anterior. 
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2 - Os apoios a conceder no ambito do n. 0 1 abrangem igualmente as 
seguintes despesas: 

I 

a) Despesas correntes com fornecimentq de eletricidade para as sociedades 
recreativas e filarmonicas que tem se~e propria, bem como, uma atividade 
regular ate um maximo de 40% do montante concedido; 

b) Despesa mensa! com honorarios do ma!3stro desde que o mesmo desempenhe 
a sua atividade, exclusivamente, na so9iedade recreativa e filarmonica que se 
candidata, a qual desenvolva uma ativiqade cultural regular ate um maximo de 
40% do montante do apoio concedido.», 

0 Grupo Parlamentar:do BE/Ac;ores 
I 

(Antonio Lima) (Paulo Mendes) 

Horta, 27 de novembro de 2019 

Nota justificativa: 0 aumento da despesa resultante do disposto no numero anterior e 
compensada por recurso a receita, no mesmo rhontante, em dotac;ao provisional. 

I 


