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A Sua Excelência
A Presidente da Assemblela da Repüblica
Dra. Maria da Assunço Esteves

N/Ref. PG P/69/14
Lisboa, 1 de Setembro de 2014

Corn referência a reunio plenária da Assembleia da Repüblica convocada para
dia 2 de setembro, os grupos parlamentares signatários:

1. Remetern, em anexo, para discusso e votaço, propostas de alteracâo
ao Decreto da Assembleia da Repüblica n2 264/Xll, que estabelece os
mecanismos das reducöes remuneratórias temporárias e as condicöes
da sua reversão no prazo rnáximo de quatro anos;

2. Comunicam a V. Exa., a Mesa da Assembleia da Repiblica e aos demais
grupos parlamentares que no pretendem apresentar qualquer
proposta de alteraco ou suscitar a confirmacäo do Decreto da
Assembleia da Repüblica n2262/Xll, que cria a contribuico de
sustentabilidade e ajusta a taxa contributiva dos trabaihadores do
sistema previdencial de seguranca social e do regime de proteço social
convergente, procedendo a oitava alteraçào ao Código dos Regimes
Contributivos do Sistema Previdencial da Seguranca Social, aprovado
pela Lei n2 110/2009, de 16 de setembro, a quinta alteraco do Decreto
Lei nQ 137/2010, de 28 de dezembro, a décima segunda alteraçào ao
Decreto-Lei nQ 347/85, de 23 de agosto, e alterando ainda o Código do
Imposto sobre o Valor Acrescentado, aprovado pelo Decreto-Lei n2 394-
B/84, de 26 de Dezembro;
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3. Näo havendo dos restantes grupos parlamentares alguma iniciativa

referente a este decreto da Assembleia da Repüblica, solicitamos que

nos termos habituais, o ponto 1 da ordem de trabaihos se cinja a leitura

da mensagem do Senhor Presidente da Repüblica referente a devolucao

do Decreto da Assémbleia da Repüblica, a que se devero seguir as

intervençöes dos grupos parlamentares corn a greiha de tempos já

definida.

Os meihores cumprimentos,

Luis Montenegro Nuno Magalhaes

Presidente do Grupo Parlamentar Presidente do Grupo Parlamentar

do PSD do CDS/PP

ASSEMBLEJA DA REPUBLCA • PALACIO DE S. SENTO • !249-068 USBOA • TEL. 213919000 • FAX 21 391 7443



CJDS-PP

ALTERAcA0 AO DECRETO N.° 264/MI

Estabelece os mecanismos das reducoes remuneratérias temporãrias e as

condiçOes da sua reversäo no prazo rnáximo de quatro anos

Artigo3° (
Contratos de docência e investigaçAo

1 -O disposto no artigo anterior àplica-se a todos os contratos celebrados ou a

celebrar por instituicOes de direito privado que visem o desenvolvimento de

atividades de docência, de investigaçäo, ou corn ambas conexas, sempre que os

mesmos sejam expressamente suportados por financiarnento püblico no âmbito

dos apoios ao Sistema Cientifico e Tecnológico Nacional.

2 - Consideram-se excecionados da aplicacao do artigo anterior os contratos celebrados

ao abrigo do estatuto de bolseiro de investigacao, aprovado em anexo a Lei

n.° 40/2004, de 18 de agosto, alterada pelos Decretos-Leis n.°s 202/2012, de 27 de

agosto, e 233/2012, de 29 de outubro, pela Lei n.° 12/2013, de 29 de janeiro, e pelo

Decreto-Lei n.° 89/2013, de 9 dejulho
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Luls Montenegro Nuno Magalhaes
Presidente do Grupo Parlamentar Presidente do Grupo Parlamentar

do PSD do CDS/PP
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ALTERAçA0 AO DECRETO N.° 2641Xfl

Estabelece os mecan1snios das reducOes remuiieratórias temporárias e as

condicOes da sua reversão no prazo mãximo de quatro anos

Artigo4.°

Reversão da reduço remuneratória temporária

A reducâo remuneratória prevista no artigo 2.° vigora no ano de 2014 a partir da data

da entrada em vigor da presente lei e no ano seguinte, sendo revertida em 20% a

partirde 1 dejaneirode20l5.
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Luls Montenegro
Presidehte do Grupo Parlamentar

do PSD

Nuno Magalhaes
Presidente do Grupo Parlamentar

doCDS/PP


