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Exm,a. Senhora, 

Presidente da Assembleia Legislativa 

da Regiao Aut6noma dos A~ores 

ASSUNTO: Propostas de Altera~;;ao do Grupo Parlamentar do CDS a Proposta de Decreta 

Legislative Regional 51/XI- "Or~amento da Regiao Aut6noma dos A~;;ores para o a no de 

2020". 

Ao Abrigo das disposi~;;oes regimentais, o Grl.ipo Parlamentar do CDS apresenta as 

seguintes propostas de altera~;;ao e aditamerito a proposta de Decreta Legislative 

Regional n.Q 51/XI "Or~;;amento da Regiao Aut6noma dos A~;;ores para o anode 2020", 

anexas ao presente offcio. 

Com os melhores cumprimentos, 

0 Presidente do Grupo Parlamentar 

Artur Lima 
---- -·- - - • - --. I 

-- - -- AS~EMBLE~A LEGISLATIVA Q \ 
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0 Grupe Parlamentar do CDS, nos termos regimentais aplicaveis, apresenta as seguintes 

propostas de altera!;aO e aditamento a Proposta de Decreto Legislative Regional n.Q 

51/XI - "Or!;amento da Regiao Aut6noma dos A!;ores para o anode 2020": 

«Artigo 3~.Q 

[ ... ] 

1- [ ... ]: 

a) [ ... ]; 

b) [ ... ]; 

c) [ ... ]; 

d) [ ... ]; 

e) [ ... ]; 

f) [ ... ]; 

g) [ ... ]; 

h) [ ... ]; 

i) Em investimentos de mitiga!;aO e adapta!;a~ as altera!;6es climaticas. 

2- [ ... ]. 

[ ... ] ' 

1- [ ... ]: 

a) [ ... ]; 

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

e) [ ... ]; 

f) [ ... ]; 

g) [ ... ]; 
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h) [ ... ]; 

i) Mitiga~ao e adapta~ao as altera~oes climatitas. 

2- [ ... ]. 

3- [ ... ]. 

4- [ ... ]. 

5- [ ... ]. 

6- [ ... ]. 

7- [ ... ]. 

8- [ ... ]. 

Artigo 62J!,- A 

Atualiza~ao da comparticipa~ao diaria atribul~a aos doentes do Servi~o Regional de 
I 
I 

Saude deslocados e seus. acompanhantes 

· 0 Governo Regional, no primeiro trimestre do a,no de 2020, por Porta ria do membro do 

governo responsavel pela area da seguran~a social, precede ao aumento do valor das 

comparticipa~oes diarias atribufdas aos doentes do Servi~6 Regional de Saude 

deslocados e seus acompanhantes, bern como 'a revisao da respetiva regulamenta~ao, 
I 

visando a simplifica~ao dos procedimentos para a sua atribui~ao. 

~Y/ 
~' ~ 

Artigo 62.2'- B vJ2· 

I. - d C I . . .. :- d d" rt I "d Atua 1za~ao o omp emento para aqu1s1~ao e me 1camen os pe os 1 osos 

0 Governo Regional, no primeiro trimestre do; a no de 2020, precede ao aumento de 

25% no valor do Complemento para aquisi~ao de medicamentos pelos idosos, aprovado 

pelo Decreto Legislative Regional n.2 4/2008/A, de 26 de fevereiro, alterado pelo 

Decreto Legislative Regional n.Q 3/2012/A, de 13 de Janeiro e pelo Decreto Legislative 

Regional n.Q 1/2019/A, de 7 de janeiro. 
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Artigo 62.2;- C 

Atualiza~ao do Complemento especial para doentes oncol6gicos 

A diaria atribufda no ambito das desloca~;;6es efetuadas pelos beneficiaries do 

complemento especial para doentes onco16gicos, aprovado pelo Decreta Legislative 

Regional n.Q 16/2015/A, de 17 de junho, tern, no anode 2 20, urn atualiza~;;ao de 10%. , ·v,~v 
Artigo 62.2- D . ~v.'\.l 

Forma~ao em emergencia medica e medicina 'de catastrofe dos clinicos de medicina 

geral e familiar das ilh'as sem hospital 

0 Governo Regional concretiza, no decorrer: do ano de 2020, os procedimentos 

necessaries a realiza~;;ao do programa de form~~;;ao em emergencia medica e medicina 

de catastrofe para os clfnicos de medicina geral ~familiar do Sistema Regional de Saude, 

em fun~;;oes nas ilhas sem hospital. 

Artigo 62.~- E 

'~~~ 
~~ 

Gestao dos tempos de espera para cirurgia no Servi~o Regional de Saude 

0 Governo Regional, no decorrer do 1Q. trimestre do ano de 2020, procede a 
implementa~;;ao de urn processo de avalia~;;ao ekterna da gestao dos tempos de espera 

para cirurgia no Servi~;;o Regional de Saude, a desenvolver por institui~;;ao de referenda 

no ensino e investiga~;;ao na area da gestao.da Saude. V 11 ,V. 
1 ~p 

Artigo 62.2- F ~ 
Programa de intercambio "Garajau" )Y 

0 Governo Regional efetua, no decorrer do a no de 2020, os procedimentos necessaries 

a concretiza~;;ao do programa de intercambio "Garajau", destinado a estudantes de 
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instituic;oes do ensino superior de Portugal Continental e da Regiao Aut6noma da 

Madeira, a realizar na Regiiio Aut6noma dos Ac.ores. . . (.. }PJ-. 
' 'i ~~ 

Artigo 62.• - G . y 
Residencia para doentes desl9cados na ilha do Faial 

0 Governo Regional promove e a poi a, no decorr·er do ana de 2020, a instalac;ao de uma 

residencia de acolhimento na ilha do Faial para doentes deslocados do Sistema Regional 

de Saude, no ambito da rede de residencias de acolhimento a doentes deslocados da 

Regia a Aut6noma dos Ac;ores. » 

Horta, 28 de novembro de 2019. 

0 Presidente do Grupo Parlamentar 

Artur Lima 

A despesa decorrente das alterac;oes efetuadas:e compensada par verbas provenientes 

da dotac;ao provisional. 
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