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PROPOSTAS DE ALTERAÇAO

Ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, os Deputados do Grupo Parlamentar

do PSD/Açores abaixo assinados, apresentam as seguintes propostas de alteração à

Proposta de Decreto Legislativo Regional n.° 58/X - "Altera o Estatuto do Pessoal

Docente da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário na Região

Autônoma dos Açores":

"Artigo 1.°

[...]

Os artigos 2 5.^ 9 10.^ 13 16 18.°, 22.°, 24.°, 25.°, 27.°, 28.°, 30.°, 32.° a 35.°,

37.° a 42.°, 44.° a 51.°, 56.°, 57.°, 59.°, 60.°, 62.° a 64,°, 66.° a 71.°, 75.° a 81.°, 83.° a

85.°, 88.° a 90.°, 96.° a 103.°, 106.° a 108.°, 110.° a 115.°, 117.° a 124.°, 127.° a 130.°,

133.°, 135.° a 138.°, 140.°, 143.°, 145.° a 155.°, 159.°, 161.° a 163.°, 165.°, 166.°, 168.°,

171.° a 177.°, 179.°, 180.°, 185.° a 187.°, 189.°, 190.°, 192.° a 199.°, 202.°, 203,°, 205.°,

220.° a 222.°, 224.°, 225.°, 228.°, 231.° a 233.°, 236.°, 241.° a 243.°, 247.°, 248.° e 251.°,

as epígrafes do Capítulo XIIl, das Secções 111 e IV do Capítulo XXII e dos artigos 200.°

e 237.° e o Anexo I, todos do Estatuto do Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar e

dos Ensino Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.°

21/2007/A, de 30 de agosto, alterado e republicado pelos Decretos Legislativos

Regionais n.°s 4/2009/A e 11/2009/A, respetivamente, de 20 de abril e de 21 de julho,

passam a ter a seguinte redação:
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Artigo 62/

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 Bom.

4 — A carreira docente desenvolve-se por dez escalões, com duração de quatro anos

cada, à exceção do 5°, que tem a duração de dois anos.
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Artigo SS."*

Remuneração por trabalho suplementar

1 — As horas de serviço docente suplementar são compensadas por um acréscimo na

retribuição do serviço docente letivo, de acordo com as seguintes percentagens:

a) 25% para a primeira hora semanal de trabalho suplementar diurno;

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

2 — A retribuição do trabalho noturno prestado para além da componente letiva

semanal do docente é calculada através da multiplicação do valor da hora suplementar

diurna de serviço docente pelo coeficiente 1,25.

Artigo 112.''
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1 — Compete ao órgão executivo, no respeito pelo projeto educativo da escola e pelos

princípios que nesta matéria tenham sido aprovados pelo conselho pedagógico,

distribuir as tarefas de apoio educativo e substituição pelos docentes, procurando

em todos os casos o maior benefício para os alunos e a otimização da gestão dos

recursos docentes.

3-(...)-

4 — Para efeitos do disposto no número anterior, e no que se refere ao 1ciclo do

ensino básico, 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 docente por unidade orgânica, acrescido de mais um docente por

cada 150 alunos inscritos no ensino regular, ou por fração igual ou superior a cem,

para que sejam colocados professores do l." ciclo do ensino básico para exercer

prioritariamente funções de substituição nas situações em que tal se justifique.

5 — Quando o período de substituição se prolongar para além de 30 dias, seguidos ou

interpolados. pode o órgão executivo, ponderando os interesses dos alunos, determinar

que o docente de substituição assuma a turma até final do ano letivo, passando o

docente titular a exercer funções de apoio ou substituição.

6—[Anterior n.° 5]. ^

Artigo 121.°

[•••]
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3 — O trabalho a nível de estabelecimento compreende atividades com alunos e sem

alunos.

4 — A componente não letiva de trabalho a nível do estabelecimento de educação ou

de ensino com alunos deve integrar-se nas respetivas estruturas pedagógicas com o

objetivo de contribuir para a realização do projeto educativo da escola e a plena

satisfação das necessidades educativas dos alunos.

5 — A distribuição do serviço docente a que se refere o número anterior é determinada

pelo órgão executivo da unidade orgânica, ouvido o conselho pedagógico e as

estruturas de gestão intermédia, sem prejuízo do disposto no n.° 5 do artigo 117.° do

presente Estatuto, e destina-se a:

a) Assegurar aos alunos a possibilidade de esclarecimento de dúvidas e/ou

aprofundamento de conhecimentos, de apoio na organização do estudo e/ou

na realização de trabalhos;

b) [Anterior alínea c)]

c) [Anterior alínea d)J

d) [Anterior alínea e)]

vr
Artigo 124.°

[...]

1—(...):

a) De duas horas logo que os docentes atinjam 45 anos de idade e 15 anos de serviço

docente;
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b) De mais duas horas logo que os docentes atinjam 50 anos de idade e 20 anos dei:

serviço docente;

c) De mais duas horas logo que os docentes atinjam 55 anos de idade e 25 anos de

serviço docente;

d) De mais duas horas logo que os docentes atinjam 60 anos de idade e 30 anos

de serviço docente.

2-(..,).

3-(...).

4-(...).

Artigo 135."

[...]

1 — Considera-se serviço docente noturno o que for realizado a partir das 19 horas.

Artigo 138."

[...]

1 — O pessoal docente tem direito em cada ano escolar ao período de férias

estabelecido na lei geral.

2 — O pessoal docente contratado a termo resolutivo 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 0,733,
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arredondado para a unidade imediatamente superior.

3-(...).

4 — O docente que nào falte ao serviço ou tenha somente faltas equiparadas a

serviço efetivo, ao longo de todo o ano letivo, adquire o direito a três dias de férias

adicionais, a gozar no próprio ano escolar ou, por opção do mesmo, no seguinte.

,y'

1

4 — [Revogado]

Artigo 145."

[...]

Artigo 147,°

[•••]

1

2 —(...).

3 — Ao abrigo do estatuto do trabalhador-estudante, consideram-se faltas

justificadas as ausências à componente letiva do docente no dia em que presta

provas do seu curso e no dia imediatamente anterior.

4 - Consideram-se ainda faltas justifícadas 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,
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tendo em vista inteirar-se da situação educativa do menor.

5 - Na organização dos horários, para efeitos do disposto no n.° 2, o órgão

executivo deve, sempre que possível, defínir um horário de trabalho que

possibilite ao docente a freqüência das aulas dos cursos referidos no n.** 2 do

presente artigo e a ii^rente deslocação para o respetivo estabelecimento de ensino.

6 — [Revogado]
KJ

1 — [Revogado]

Artigo 152.°

[•••]

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 — O docente que pretender faltar ao abrigo do disposto no presente artigo deve

solicitar, com a antecedência mínima de três dias úteis, autorização escrita ao órgão

executivo da respetiva unidade orgânica, ou se tal não for comprovadamente possível,

no próprio dia, por antecipação oral que deve ser reduzida a escrito no dia em que o

docente regresse ao serviço.

3-(...).

4 — As faltas a tempos letivos por conta do período de férias são computadas nos

termos do artigo 145° do presente Estatuto até ao limite de quatro dias por ano escolar,

a partir do qual são sempre consideradas, qualquer que seja o número de horas diários,

faltas a um dia.

5 — As faltas previstas nos números anteriores, quando dadas por docentes providos

definitivamente num lugar dos quadros, podem ser descontadas no período de férias no

próprio ano escolar ou no seguinte, por opção do interessado.

7
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6 — As faltas previstas no presente artigo, quando dadas por docentes contratados a

termos resolutivo, determinam o desconto no período de férias do próprio ano escolar.

7 — As faltas previstas no presente artigo, quando dadas por docentes em período

probatório, apenas podem ser descontadas no próprio ano escolar.

8 — As faltas previstas no presente artigo, quando dadas por dias inteiros, não podem

ser gozadas imediatamente antes ou depois das interrupções letivas.

Artigo 159.°

[•••]

1 — Por despacho do membro do Governo Regional competente em matéria de

educação, tendo em conta o número de docentes que reúnam condições de elegibilidade

para requererem a licença sabática, bem como as disponibilidades e as necessidades do

sistema educativo, podem ser concedidas licenças sabáticas em cada ano escolar.

2 — A licença sabática é solicitada ao membro do Governo Regional competente em

matéria de educação, em requerimento entregue nos serviços administrativos da

unidade orgânica em que o docente presta serviço, até ao dia 15 de maio do ano escolar

anterior àquele em que pretende gozá-la, e dele devem constar:

a)(...);

b) (...).

3 —(...):

a) (...);

b)(...);

c) (...);

d) (...).
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a) (...);

b) (...)•

5-(...).

6-(...):

a) (...);

b)(...);

c) (...).

Artigo 247.°

[...]

1— Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, a contagem do tempo de serviço

do pessoal docente, incluindo o prestado em regime de tempo parcial, considerado para

efeitos de antigüidade, obedece às regras aplicáveis aos trabalhadores da administração

regional autônoma.

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

das consagradas em legislação própria, as seguintes:

a) Assistência a filhos menores:

b) Doença:

c) Doença prolongada;

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

e) Licença sabática e equiparação a bolseiro;

f) Dispensas para formação nos termos do artigo 26.°;

g) Exercício do direito à greve;
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h) Prestação de provas de concurso.

3 — [Anterior n° 2]

4 — [Anterior n° 3]

5 — Exclusivamente para efeitos do cálculo da graduação profissional, em processo

de concurso, é considerado o exercício de funções docentes no ensino superior e, ainda,

no ensino particular e cooperativo, em qualquer grau ou modalidade, incluindo o tempo

de serviço docente prestado em estabelecimentos dependentes de instituições

particulares de solidariedade social, incluindo o prestado pelos educadores de infância

em creches, bem como o tempo de serviço intercalar referido no arrigo 17,° do Decreto-

Lei n.° 290/75, de 14 de junho, prestado até 31 de dezembro de 2011.

6 — [Anterior n.° 5]"'

(...)

Artigo 4.°

[...]

1 — Os docentes que se encontrem posicionados nos escalões da estrutura da carreira

docente aprovada pelo Decreto Legislativo Regional n.° 21/2007/A, de 30 de agosto,

alterado e republicado pelos Decretos Legislativos Regionais n."^ 4/2009/A e

11/2009/A, respetivamente, de 20 de abril e 21 de julho, transitam para a nova estrutura

da carreira, para o escalão e índice a que corresponda montante pecuniário de

remuneração base não inferior ao que atualmente auferem.

2 — O tempo de serviço já prestado pelos docentes nos escalões e índices da estrutura

10
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da carreira aprovada pelo Decreto Legislativo Regional n °21/2007/A, de 30 de agosto,

alterado e republicado pelos Decretos Legislativos Regionais 4/2009/A e

11/2009/A, respetivamente, de 20 de abril e 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 no escalão seguinte.

3 — A transição para o índice e escalão da nova estrutura de carreira efetua-se sem

quaisquer formalidades, para além da elaboração de uma lista nominativa de transição,

pela direção regional competente em matéria de educação, a afixar em local apropriado

à consulta pelos interessados.

4 — Os docentes do nível de qualificação 2, a que se refere o artigo 16.° do Decreto-

Lei n°312/99, de 10 de agosto, abrangidos pelo disposto no n.° 10 do artigo 6.° do

Decreto Legislativo Regional n.° 21/2007/A, de 30 de agosto, alterado e republicado

pelos Decretos Legislativos Regionais n.°^ 4/2009/A e 11/2009/A, respetivamente, de

20 de abril e 21 de julho, transitam, sem quaisquer formalidades, para o índice 167 da

escala indiciária da carreira aprovada pelo presente diploma.

5 — Da transição entre a estrutura da carreira aprovada pelo Decreto Legislativo

Regional n.° 21/2007/A. de 30 de agosto, alterado e republicado pelos Decretos

Legislativos Regionais n.°^ 4/2009/A e 11/2009/A, respetivamente, de 20 de abril e 21

de julho, e a estrutura da carreira aprovada pelo presente diploma não podem ocorrer

ultrapassagens de posicionamento nos escalões da carreira por docentes que, no

momento da entrada em vigor deste, possuam menos tempo de serviço nos escalões em

que se encontravam integrados antes da transição.

6 — O disposto no número anterior aplica-se, com as necessárias adaptações, às

progressões na nova carreira."
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Horta, Sala das Sessões, 27 de outubro de 2015

Os Deputados,

n& legislativaDA REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES
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Enirada _^98 7
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