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Exmo. Senhor
Presidente da Assembleia Legislative da
Regi g o Authnoma dos Acores

Norte, Sala das Sess/3es, 17 de Julho de 2009

;(yv
Assunto: Proposta de alterag g o a proposta de DLR sobre o Estatuto da
Carreira Docente.

Por lapso, o Grupo Parlamentar do PSD deu entrada de uma proposta de
alteracg o a proposta de DLR sobre o Estatuto da Carreira Docente, em
debate neste periodo legislativo, sem indicar, com o rigor necesserio, o
artigo objecto da referida altera9go.
Requerendo a V.Ex. a o reparo do devido lapso, vimos, por esta via, fazer a
entrega da proposta devidamente corrigida, para efeitos de admiss g o em
substituic g o da primeiramente entregue e respective distribuic g o ao
Plenärio.
Lamentando o sucedido, os nossos respeitosos cumprimentos.

p l 0 Presidente do Grupo Parlamentar do PSD

Antonio Marinho
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA
REGIAO AUTONOMA DOS ADORES
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Proposta de Decreto Legislativo Regional
Altera o Estatuto da Carreira Docente na Reuião AutOnoma dos Mores
PROPOSTA DE ALTERACAO

Nos termos regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do PSD apresenta a seguinte
proposta de alteracio ao artigo 3°, que passa a ter a seguinte redaccão:
Artigo 3°
Os artigos 68°, 72°, 85° e 1373 (. .)

Fórias, faltas e licencas
Artigo 137°
(Regime Geral)

4 — Para efeitos de aplicacao do disposto no presente Estatuto, consideram-se faltas
equiparadas a prestacão de servico, para akin das consagradas na legislacào em vigor
aplicivel aos trabalhadores da administracäo regional autOnoma, ainda as seguintes:
a) Assistencia a filhos menores, ou quando sejam portadores de deficiência
ou de doenca crOnica;
b) Doenca;
c) Doenca prolongada;
d) Prestacão de provas de avaliacão por trabalhador-estudante abrangido
pelo artigo 147°,
e) Licenca sabittica e equiparaclo a bolseiro,
f) Prestack de provas de concurso;
g) Falecimento de familiar;
h) Exercicio de direitos ou ctunprimento de obrigap5es legalmente
previstos;
5 — As faiths previstas no nitmero anterior tub relevam pan qualquer efeito da avaliacilo
de desempenho docente.
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Horta, Sala das Sessees, 16 de Junho de 2009

e0 Presidente do Grupo Parlamentar do PSD

Antonio Minimax*

