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DENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA

REGIA0 AUTONOMA DOS ACORES

Sua Reterêncla	 Sue Comunicactio de 	 Nossa Referencia 	 Horta
092  /2009/IX	 07/07/2009

N.° Proc. 01.01

Assunto: Propostas de Decreto Legislativo Regional n o 1212009 - procede
harmonizagão na Administraclo POblica da Regilo Autánoma dos Acores dos regimes

de vinculacao, de carreiras e de remunemciSes dos trabalhadores que exercem
fungiSes pOblicas

erytAk--Ln,
0 Grupo Parlamentar do Partido Socialista entrega a Mesa da Assembleia Legislativa

da Região Aut.:mom' dos Acores e a Vossa Excelincia, pare efeitos de admissào, as
propostas de alteraceo em anexo, ao diploma em referenda.

Corn os melhoms cumprimentos,	 t.,.nett
0 Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista,

Helder Guerreiro Ma	 s da Silva

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA
REGIA0 AUTONOMA DOS ACORES

ARQUIVO

Entrada  
3104 Proc. Ng  IC) Z—

Data: 0)  / 	  	 NQ  I	 /  16Cel 
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PROPOSTA DE ALTERACAO

Proposta de Decreto Legislativo Regional n° 1212009 — procede a harmonizagtio
na Administragao POblica da Regiao Aut6noma dos Acores dos regimes de
vinculagao, de carreiras e de remuneragaes dos trabalhadores que exercem

functles pOblicas.

Nos termos regimentals aplicaveis os deputados do Grupo Parlamentar do Partido

Socialista apresentam a seguinte proposta de alteragão aos artigos 40 e 190 da

proposta ao Decreto Legislativo Regional n o 12/2009 — procede a harmonizagão na

Administragiho PUblica da Região Autenoma dos Agores dos regimes de vincula*, de

carreiras e de remuneragetes dos trabalhadores que exercem fung6es pUblicas, nos

seguintes termos:
"Artigo 4°

Alterag6es ao Estatuto do Pessoal Dirigente

1. 0 artigo 3° do Decreto Legislativo Regional n.° 2/2005/A, de 9 de Maio, corn a

redacgâo introduzida pelo Decreto Legislativo Regional n.° 2/2006/A, de 6 de

Janeiro, passa a ter a seguinte redaccio:

"Artigo 3.°

(.-.)

1.	 	

2

3. A publicagão do despacho de nomeac.cio a que elude o n° 5 do artigo 19° da

Lei n° 2/2004, de 15 de Janeiro, reporta-se a BEP-Agores.

4.

5

7
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it

2. 0 no 3 do artigo 50 do Decreto Legislative Regional n.° 2/2005/A, de 9 de Maio,

passa a ter a seguinte redaccao: TMA publicaciao do despache de nomeacito a

que elude o n° 10 do artigo 21° da Lei n° 2/2004, de 15 de Janeiro, reporta-se a

BEP-A9ores.

3. (Anterior n° 2 da proposta)

4. (Anterior n° 3 da proposta)

5. (Anterior n° 4 da proposta).

Artigo 19°

Alteracão ao Decnato Legislative Regional n.° 12/2008/A, de 19 de Maio

Os artigos 14.° e 23° do Decreto Legislative Regional n.° 12/2008/A, de 19 de Maio,

passam a ter a seguinte redaccao:

°Artigo 14.0

Artigo 23°

Dissoluctio e demissao por mera conveniancia

1

2

3
4. Nos cases de regresso ao exercicio de funches ou de aceitacao, no prazo a

que se refere o nOmero anterior, de funetao ou cargo no ambito do sector

ptiblico administrative ou empresarial da Regiao Aut6noma dos A9ores, ou no

caso de regresso as funcees anteriormente desempenhadas pelos gestores

nomeados em regime de comissão de service ou de cedancia de interesse
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pithily), a indemnizacelo eventualmente devida 6 reduzida ao montante da

diferenca entre o vencimento como gestor e o vencimento do lugar de origem

data da cessarAo de funcees de gestor, ou o novo vencimento, caso em que

clever& ser devolvida a parte da indemnizacito que eventualmente haja sido

page."

Horta, Sala das Sessetes, 7 de Julho de 2009

Os Deputados Regionals do PS
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