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A Comissdo Permanente de Economia reuniu no dia 4 de Setembro de 2009,

na delegacdo da Assembleia Legislativa da Regido AutOnoma dos Acores, na

cidade de Ponta Delgada, a fim de apreciar e dar parecer sobre a Anteproposta

de Lei n.° 1/2009 - Elimina as discriminacdes em razdo da nacionalidade no

acesso ao regime de subsidio ao preco do bilhete ptblico relativamente a

servicos aêreos para regiOes insulares, perifèricas ou em desenvolvimento -

segunda alteracdo ao Decreto-Lei n.° 138/99, de 23 de Abril.

CAPiTULO I

ENQUADRAMENTO JURIDICO

A Anteproposta de Lei foi apresentada ao abrigo da alinea f) do n.° 1 do artigo

227.° e do n.° 1 do artigo 232.°, ambos da Constituicdo da RepOblica

Portuguesa, da alinea b) do n.° 1 do artigo 36.° da Lei n.° 2/2009, de 12 de

Janeiro — Estatuto Politico Administrativo da Regido Aut6noma dos Acores e

apreciada nos termos da alinea a) do artigo 42.° do regimento da Assembleia

Legislativa da Regido AutOnoma dos Acores.

CAPITULO II

APRECIA00 NA GENERALIDADE E ESPECIALIDADE

o presente Projecto de Decreto-Lei visa alterar o Decreto-Lei n.° 138/99, de 23

de Abril, que regula a fixagdo de obrigacOes de servigo pUblico e as ajudas do

Estado relativamente a servicos adreos para regiOes insulares, perifdricas ou

em desenvolvimento.

o presente diploma pretende alargar o beneficio do subsidio ao bilhete a todos

os cidaddos que residam legalmente nas regi6es abrangidas, assim reparando

uma flagrante injustica presente na legislacdo que regula o servico pOlalico de

transporte aereo para as RegiOes AutOnomas, ou seja, a sua ndo aplicacdo aos

cidaddos extra comunitdrios.
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Procurou-se simplificar os documentos necesserios para ter acesso ao

beneficio, dispensando-se a apresentagao de declaracees comprovativas da

existancia de relacao de trabalho, uma vez que a autorizacao de residencia

valida, tal como estabelecida na Lei n.° 23/2007, de 4 de Julho, faz prova

suficiente da situacao laboral estabilizada do cidadao estrangeiro, sendo-lhe

apenas exigido para alem desta, a prove do domicilio fiscal numa das regiees

abrangidas, atraves da apresentacao do respectivo earth() de contribuinte.

Procurou-se tambenn a adequacão a Lei n.° 7/2007, de 5 de Fevereiro,

permitindo a apresentacao do cartäo do cidadao para os cidadaos nacionais.

A Comissao deliberou por unanimidade dar parecer favoravel ao presente

anteprojecto de lei.

0 Relator

Francisco V Cesar

0 presente relatOrio foi aprovado por unanimidade.

0 Presidente

c-S-

Jose de Sousa Rego
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