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Excelentíssima Senhora Presidente da

Assembléia Legislativa da Região Autônoma

dos Açores

A Representação Parlamentar do Bloco de Esquerda/Açores entrega à Mesa
da Assembléia Legislativa e a V. Ex.®, para efeitos de admissão, proposta de
alteração e aditamento à Proposta Decreto Legislativo Regional - 'Altera o
Estatuto do Pessoal Docente da Educação Pré-escolar e dos Ensinos
Básico e Secundário na Região Autônoma dos Açores'; nos termos do n °
1, do artigo 122.° do Regimento da Assembléia Legislativa da Região
Autônoma dos Açores.

Com os nossos melhores cumprimentos.

A Representação Parlamentar do BE/Açores

Horta. 27 de outubro de 2015

assembléia legislativa
, DA REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES

AROUfVO
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Proposta de Alteração à Proposta de Decreto Legislativo Regional - "
Altera o Estatuto do Pessoal Docente da Educação Pré-escolar e dos

Ensinos Básico e Secundário na Região Autônoma dos Açores "

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO EADITAMENTO

Artigo 25.5

1- [...]

2- [...]

3- [...]

4- Sem prejuízo do disposto no número anterior e com o objetivo de maximizar a

oferta de alternativas de formação, devem ser fixados períodos específicos

destinados à formação contínua após o termo e antes do início das atividades

letivas de cada ano escolar, com a possibilidade dos docentes participarem em

congressos organizados pelas associações das disciplinas que lecionam.

Artigo 47.9

[...]

1-

2- [...]

3-

4- [...]

5- A obtenção de menção qualitativa de Insuficiente implica a repetição do

período de indução quando obtida pela primeira vez, determinando a cessação

do contrato quando obtida pela segunda vez.

6- Í...1

V
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7- [...]

8- [...]

9- [...]

1- [...]

2- [...]

a) [...

b) [.

c) [.

d) [•

e) [-

Artigo 49.S

3- O professor orientador do período probatório e o professor acompanhante têm

direito a perceber uma gratificação mensal, por orientando, equivalente a 20%

do índice 100 da escala indiciária da carreira docente, a abonar em cada mês de

efetiva orientação, bem como à afetação a estas funções das horas da

componente não letiva de estabelecimento previstas no n.s 5 do Art. 117.2 do

presente Estatuto.
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Artigo 62.S

1- [...]

2- A progressão dos docentes na respetiva carreira faz-se por decurso de tempo

de serviço docente efetivo, com avaliação do desempenho não inferior a

Regular.

3- [...1

4- [...]

5- [...]

6- [...]

Artigo 71.9

[...]

1- [

2- [

3- [

4- [

5- [

6- Para efeitos do número anterior, considera-se que há indícios da atribuição da

menção regular ou insuficiente quando o órgão executivo tenha conhecimento

da existência de factos que indiciem incapacidade científica e/ou pedagógica.

7- O processo de avaliação do desempenho consubstancia-se na elaboração de

um relatório de autoavaliação com uma vertente reflexiva sobre o desempenho

ao longo do período em avaliação e com a identificação de áreas de interesse a

desenvolver no escalação ou período avaliativo seguinte.

.k
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8- O relatório de autoavaliação terá um número máximo de páginas.

9- Eliminado

10-[...]

1- [.-]

a) [...]

b) [..

c) [..

d) [..

e) [...

2- [...]

3- [...]

4- Eliminado

5- Eliminado

6- Eliminado

7- [...]

a)

b) [..•]

c) [...]

Artigo 76.^

[...]

,U'
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B' A assiduidade releva obrigatoriamente para efeitos de avaliação de

desempenho, com prejuízo das faltas legalmente equiparadas a prestação

efetiva de serviço.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

a) [...]

b) [...]

7-

8- Compete à direção regional competente em matéria de educação planificar e

organizar a formação que permita aos docentes, a que se refere a alínea b) do

n.2 6, suprir as dificuldades detetadas.

9- A primeira atribuição da menção qualitativa de insuficiente a docente integrado

na carreira determina a realização de uma avaliação intercalar, devendo ser

acompanhada de uma proposta de formação contínua que lhe permita superar

os aspetos do seu desempenho profissional identificados como negativos no

respetivo processo de avaliação.

10-Anterior n.2 9

11-Anterior n.s 10

Artigo 78.2

[...]

iff
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Artigo 88.9

[...]

1- [-.]

a) [...]

b) 50% para as horas subsequentes de trabalho suplementar diurno

V-
.1^

Artigo 112.9

1- [...]

2- [...]

3- Na educação pré-escoiar e no 1.9 ciclo do ensino básico, sempre que se

verifique ausência de um docente com grupo ou turma atribuída o respetivo

serviço é distribuído, de imediato, a um docente que exerça funções de

substituição que não docentes especializados em educação especial e apoio

educativo.

4- Para efeitos do disposto no número anterior deve a direção regional

competente em matéria de educação, em articulação com o órgão executivo de

cada unidade orgânica, avaliar as necessidades de recursos humanos para

assegurar as atividades de apoio e as de substituição, sendo concedido um

educador de infância ou docente por unidade orgânica, acrescido de mais um

educador de infância ou docente por cada 150 alunos inscritos na educação

pré-escolar e ensino regular, ou por fração igual ou superior a cem, de forma a

que sejam colocados educadores de infância ou professores do 1.9 ciclo do

ensino básico para exercer prioritariamente funções de substituição nas

situações em que tal se justifique.

5- [...1

6- [...]
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Artigo 118.5

[...]

1- [...]

a) [...]

b) [...]

2- A componente letiva dos docentes da Educação Pré-escoiar, dos restantes

níveis de ensino e grupos de docência é de vinte e duas horas.

3- Para efeitos do cômputo da componente letiva, prevista nos números

anteriores, considera-se como hora letiva o tempo de aula que não exceda

cinqüenta minutos.

4- Cada aula pode ser constituída por um tempo letivo de duração não inferior a

quarenta e cinco minutos, ou por dois tempos que, no seu conjunto, não

ultrapassem cem minutos.

5- Sem prejuízo do disposto no n.5 5 do artigo anterior, para efeitos de cômputo

da componente letiva, prevista nos números anteriores, considera-se como

hora letiva o tempo de aula que não exceda cinqüenta minutos.

6- Cada aula pode ser constituída por um tempo letivo de duração não inferior a

quarenta e cinco minutos, ou por dois tempos que, no seu conjunto, não

ultrapassem cento e dez minutos.

1- [...]

2- [...]

3- [...]

4- [...]

Artigo 121.5

[...]

íí
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5- [...]

a) [...]

b) Eliminado

c) [...]

d) [...]

e) [...]

6- [...]

7- [...]

a) [...]

b) [...]

c) [...]

8- [...]

1- [-1

2- [...]

a) [..•]

b) [...]

c)

d) [-]

e) [...]

f) [...]

\21^'
Artigo 122.2
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g) [-1

h) [...]

i) [...1

3- [.-]

4- Para professores com horário completo sem redução da componente letiva ao

abrigo do artigo 124.® do Estatuto, não devem ser atribuídas atividades de

acompanhamento dos alunos em caso de ausência do professor.

5- Eliminado i [c

•pfi"
Artigo 124.9

[•••]

1- A componente letiva de trabalho semanal a que estão obrigados os docentes é

sucessivamente reduzida, nos termos seguintes:

a) De duas horas logo que os docentes atinjam 40 anos de idade e 15 anos de

serviço docente;

b) De mais duas horas logo que os docentes atinjam 45 anos de idade e 20 de

serviço docente;

c) De mais duas horas logo que os docentes atinjam 50 anos de idade e 25 de

serviço docente;

d) De mais duas horas logo que os docentes atinjam 55 anos de idade e 30 de

serviço docente.

2- Em alternativa, os docentes podem optar pela concessão de dispensa da

componente letiva semanal pelo período de:

a) Um ano, quando completarem 40 anos de idade e 15 anos de serviço

docente;

mm
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b) De mais um ano, quando completarem 45 anos de idade e 20 de serviço

docente;

c) De mais um ano, quando completarem 50 anos de idade e 25 de serviço

docente;

d) De mais um ano, a partir do momento em que completam 55 anos de idade

e 30 de serviço.

3- Em alternativa às reduções previstas nos dois números anteriores, podem os

docentes requerer a concessão de dispensa da componente letiva semanal por

um período máximo de quatro anos escolares, a partir do momento em que

completarem 60 anos de idade, independentemente de qualquer outro

requisito.

4- Anterior n.9 3

5- Anterior n.2 4

6- Os docentes a que se referem os n.^s 2 e 3, quando em gozo da dispensa da

componente letiva, ficam obrigados à prestação de trinta e cinco horas

semanais de trabalho a nível do estabelecimento de educação ou ensino, nos

termos do Art. 121.2 do presente Estatuto, não lhes podendo, sem a sua

anuência, ser atribuído o serviço de substituição a que se refere a alínea e) do

n.2 5 daquele artigo. L/

Artigo 135.2

[...]

1- Considera-se serviço docente noturno o prestado entre as 19 horas de um dia e

as 7 horas do dia seguinte.

2- [..•]
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Artigo 138.2

1- O período anual de férias tem, em função da Idade do docente, a seguinte

duração:

a) 25 dias úteis até o docente completar 39 anos de idade;

b) 26 dias úteis até o docente completar 49 anos de idade;

c) 27 dias úteis até o docente completar 59 anos de idade;

d) 28 dias úteis a partir dos 59 anos de idade.

2- A idade relevante para efeitos de aplicação do número anterior é aquela que o

docente completar até 31 de dezembro do ano em que as férias se vencem.

3- Ao período de férias previsto no n.2 1 acresce um dia útil de férias por cada 10

anos de serviço efetivamente prestado.

4- O pessoal docente contratado em efetividade de serviço à data em que termina

o ano escolar e com menos de um ano de docência tem direito ao gozo de um

período de férias Igual ao produto do número inteiro correspondente a dois

dias e meio por mês completo de serviço prestado até 31 de agosto pelo

coeficiente 0,833, arredondado para a unidade imediatamente superior.

5- Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se como mês completo

de serviço o período de duração superior a 15 dias. , í -

1- [-]

2- [...]

3- [...]

4- [...]

a) [...]

Artigo 145.2
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b) Esteja assegurada, pelo Conselho Executivo, a substituição do docente.

Artigo 147.^

«3

1- Para efeitos do presente Estatuto, as faltas dadas ao abrigo do estatuto do

trabalhador-estudante previstas na lei geral.

2- Os docentes podem utilizar o direito previsto no número anterior desde que os

estudos que estejam a freqüentar se destinem a melhorar a sua situação

profissional na docência ou tenham em vista a obtenção de grau superior ou de

pós-graduação.

3- Consideram-se ainda faltas justificadas as ausências do docente responsável

pela educação de um menor, por um período não superior a quatro horas, uma

vez por trimestre, só pelo tempo estritamente necessário, para deslocação à

escola tendo em vista inteirar-se da situação educativa do menor.

4- [-1 . W

5-

6- Eliminado ,

7- Eliminado

YH
Artigo 152.9

[...]

1- Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, o docente pode faltar, por

conta do período de férias, dois dias úteis por mês, até ao limite de treze por

cada ano escolar.

2- [...]

3- [...]
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4- [...]

5- [...]

6- [...]

7- [...]

8- Eliminado

1- [...]

2- [...]

Artigo 154.9

Licença sem remuneração por um ano

U
.p

Artigo 155.9

[...]

1- [-]

2- [...]

3- [...]

4- [...]

5- [...]

6- [...]

7- O período de tempo de licença é contado para efeitos de aposentaçâo,

sobrevivência e fruição dos benefícios de assistência na doença de que seja

beneficiário se o docente mantiver os correspondentes descontos com base na

remuneração auferida à data da sua concessão.
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[-]

Artigo 199.9

a) [...)

b) [...]

c) [...]

d) [...]

e) Elaborar e remeter à Instituição de ensino superior responsável pela formação

os relatórios, nos termos fixados por ela, contendo uma apreciação

fundamentada, e de caráter vinculativo, do desempenho pelo aluno estagiário

da função docente, nomeadamente nos domínios pedagógico e didático.

Artigo 200.9

1-1...]

2-

3- O exercício das funções de professor cooperante confere direito à atribuição de

uma redução de duas horas na componente letiva semanal, que, quando em

monodocência, é substituída por uma gratificação adicional de 10% do índice

100 da tabela remuneratória da carreira docente.

4- Eliminado.
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1- l...]

Artigo 247.9

[...]

2' Consideram-se ausências equiparadas a prestação efetiva de serviço, para além

das consagradas em legislação própria,.ainda as seguintes:

i • - ' '
a) Assistência a filhos menores; C

b) Doença;

c) Doença prolongada;

d) Prestação de provas de avaliação por trabalhador-estudante;

e) Licença sabática e equiparação a bolseiro;
i Ij . ^ .JU3

f) Dispensas para formação nos termos do Art. 26.9;

(U 1

cVíTcJí'
g) Exercício do direito à greve;

h) Prestação de provas de concurso.

3- [...]

4- [...]

5- [...]

6- [...]
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Capítulo XXIII

Disposições finais

Anexo I

Artigo 3.9

[...)

1- [...]

2- [...]

3- [...]

4- [...]

a) [...]

b) [...]

c) [...]

d) [...]

5- [...]

6- [...]

7- [...]

a) [...]

b) [...]

8- Os docentes avaliados com a menção de Insuficiente poderão proceder, no

prazo de trinta dias após a tomada de conhecimento da avaliação atribuída, à

correção do relatório de autoavaliação.

9- Os efeitos da menção de Insuficiente atribuída nos termos do n.9 7 só se

efetivam nos casos em que o docente não obtenha menção mínima de Bom no

primeiro período avaliativo subsequente.
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10-Anterior n.s 9.

Artigo 4,2

1- [...]

2- [...]

3- O tempo de serviço já prestados pelos docentes nos escalões e índices da

estrutura da carreira aprovada pelo Decreto Legislativo Regional n.2 21/2007/A,

de 30 de agosto, alterado e republicado pelos Decretos Legislativos Regional
n.2s 4/2009/A, respetivamente, de 20 de abril e de 21 de julho, é, à data da

transição, contabilizado nos escalões e índices de integração para efeitos de

progressão na carreira, sendo o tempo remanescente considerado nos escalões

seguintes.

4- Eliminado.

5- Eliminado.

6- [.

7- [

8- [

9- [

A Representação Parlamentar do BE/Açores

.Sc:><=^r3

Horta, 27 de outubro de 2015


