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Exmo. Senhor:

Ao abrigo da alinea c) do n° 1 do artigo 31° da Lei 2/2009 que aprovou o

Estatuto Politico Administrativo da Regiäo AutOnoma dos Acores e do n°1 do artigo

156° do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Aut6noma dos Acores, a

Representacão Parlannentar do PCP remete por este meio a V. Exa., para efeitos de

admissão, a Anteproposta de Lei supracitada.

Corn os melhores cumprimentos,

0 Deputado Regional do PCP)
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ANTEPROPOSTA DE LEI

Elimina as discriminapies em razgo da nacionalidade no acesso ao regime de subsidio ao preco do
bilhete pOblico relativamente a servicos aereos para regibes insulares, perifericas ou em
desenvolvimento - segunda alterac5o ao Decreto-Lei n. 0 138/99, de 23 de Abril

Exposic5o de Motives

0 regime de subsidio ao preco do bilhete service peblico no transporte aereo para regiees

perifóricas ou em desenvolvimento tern demonstrado ser uma ferramenta importante e eficaz

para fazer face aos custos acrescidos que estas regiOes enfrentam e para estimular a regularidade

e qualidade das ligacOes aareas como instrumentos essenciais para o seu desenvolvimento.

No entanto, a sua näo aplicac5o aos cidadäos extra comunithrios é discriminatOria, pois

tratam-se de cidadâos integrados no tecido social das regiOes em causa, que estando sujeitos aos

mesmo deveres, devem tambern usufruir dos mesmos direitos, conforme o disposto no n.01 do

artigo 15. 0 da Constituic5o da Repóblica Portuguesa.

0 presente diploma pretende alargar o beneficio do subsidio ao bilhete a todos os cidad5os

que residam legalmente nas regiOes abrangidas, assim reparando uma flagrante injustica

presente na legislacäo que regula o service pUblico de transporte aêreo para as RegiOes

Autenomas.

Procurou-se simplificar es documentos necessaries para ter acesso ao beneficio,

dispensando-se a apresentacäo de declaracOes comprovativas da existencia de relacäo de

trabalho, uma vez que a autorizac50 de residência valida, tal como estabelecida na Lei n.0

23/2007, de 4 de Julho, faz prova suficiente da situacäo laboral estabilizada do cidad5o

estrangeiro, sendo-lhe apenas exigido para alèrn desta, a prova do domicilio fiscal numa das

regibes abrangidas, atravas da apresentacão do respective cartão de contribuinte.

Procurou-se também a adequacäo a Lei n. 0 7/2007 de 5 de Fevereiro, permitindo a

apresentac5o do cart5o do cidad5o para os cidad5os nacionais.

Assim, a Assembleia Legislativa da Regiäo Autenoma dos Acores, ao abrigo da alinea f) do

n.03. do artigo 227.° da Constituic5o da RepUblica Portuguesa e da alinea b) do n. 01 do artigo 369
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da Lei n. 0 2/2009 de 12 de Janeiro, que «aprova o Estatuto Politico — Administrative da Regi5o

AutOnoma dos Acores», apresenta a Assembleia da RepUblica a seguinte Proposta de Lei:

Artigo 1.0

Alteracão a0 Decreto-Lei tto 138/93 de 23 de Abril

Os artigos 11.0 e 12.0 do Decreto-Lei n. 0 138/99, de 23 de Abril, alterado pelo Decreto-lei n. 0 208/2004, de

19 de Agosto, passam a ter a seguinte redacc5o:

«Artigo 11.0

(...)

1- Podem ser beneficiaries do regime de subsidio ao preco do bilhete pUblico os seguintes passageiros de

services aareos, independentemente da sua nacionalidade:

a) (...);

b) C..):

DC.);

ii ) (...);

HO(..);

v)

c) C..);

d)

e) Os cidad5os, independentemente da sua nacionalidade, que sejam titulares de autorizacão de

residencia valida, corn domicilio fiscal permanente nas regi6es abrangidas.

2 - C..).

Artigo 12.0

G..)
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1- Aquando da emiss5o e pagamento do bilhete, os beneficierios referidos na alinea a) do n. 0 a do artigo

anterior deverao exibir o respectivo cartho de contribuinte e o cart5o do cidad5o, bilhete de identidade ou

o passaporte ou a cedula pessoal, nos quais conste a indicacäo da residencia numa das regiees abrangidas,

cujo nOrnero será inscrito no bilhete.

- C..).

3 - No caso dos cidad5os nacionais de outro Estado que n5o integre a Uni5o Europeia, säo obrigatOrias a

apresentack do respectivo cart5o de contribuinte e autorizacào de residencia aida.

4- (anterior n.° 3)-

5 - (anterior n.° 4).

6- (anterior n.° 5).

6 - (Revogado)

7 -

Artigo 2.°

Entrada em vigor

A presente Lei entra em vigor corn a Lei do Orcamento do Estado para o ano seguinte ao da sua

publicack.

28 de Maio de 2009

0 Deputado Regional do PCP
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/ Anibal Pires
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