
CAMARA DO COMERCIO E INDUSTRIA DOS ACORES
Rua Ernesto do Canto, 13 • 9504 - 531 Ponta Delgada
Telef. + 351 - 206 305 000 • Fax + 351 • 296 305 050
Contribuinta N. 512 021 260

CCIA

Exmo, Senhor
Presidente da Comissao de Economia da
Assembleia Legislativa Regional
Rua Marcelmo Lima
9900 HORTA

N/Ref.:2012/5 69	 PONTA DELGADA, 2012/06/04

Assunto:PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL LIVRE ACESSO E
EXERCiCIO DE ATIVIDADES ECONOMICAS NA REGIA0 AUTONOMA DOS
ACORES

PEDIDO DE PARECER

Reiativamente ao solicitado, junto se envia o parecer desta Camara sobre o assunto

mencionado em epigrafe.

Corn os melhores cumprimentos

0 Secretario Geral

'if' 	 4t A„
Mario Jorge Correia CustOdio

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA
REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

ARQUIVO

7Entrada 2 2	 Proc. t.l'a	0

Data.	 / 0 Y__1\r	 ,
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PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL SOME LIVRE ACESSO E
EXERC±CIO DE ATIVIDADES ECONOMICAS NA REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

Pa ecer

A proposta legislativa em aprego vem introduzir significativas alteracOes no regime de

acesso e exercicio de atividades econemicas no Acores. Esta proposta segue, no essencial,
o disposto no Decreto Lei° 48/2011, de 1 de abril.

Trata-se de uma proposta que visa simplificar o regime do exercicio de diversas

ativiciades, reduzindo procedimentos, aumentando a responsabilidade dos agentes
económicos e alargando o regime sancionatOrio.

A CCIA reconhece que, em termos genericos, a proposta legisladva em apreco vem ao

encontro do que vem propondo, no sentido da reduce`o da burocracia administrativa, da

simplificacao de procedimentos, ou seja de Wes que venham criar um ambiente mais

estimulador da atividade empresarial. Par outro !ado, esta legislageo implica uma maior

responsabilizac'eo dos agentes econOmicos.

Entende a CCIA propor as seguintes alteracOes:

o exercicio da venda ambuiante deve merecer ponderageo especial e ser considerada
uma atividade que deve ser autorizada, apenas quando nao ha oferta em

estabelecimentos fixos, sendo de relevar a degradageo que, em muitos casos, alguns

dos comerciantes desta area emprestam aos lugares/eventos em que atuam. Urn

aumento significativo de atividade nesta area, pode originar uma reduce° de

estabelecimentos fixos, corn naturals impactos socials, bem como na qualidade da
oferta, numa regieo que aposta no turismo;
Neste sentido, esta Ciimara considera que esta atividade deve ficar sujelta ao regime

de autorizaceo previa;
Deve ser mantido a procedimento de auscultar a CCIA sabre a instalageo e modificag5a
dos estabelecimentos previstos no capitulo III;
Devem ser reduzidas as montantes das contraordenacaes previstas no regime

sancionatOrio, bem como, em alguns casos, a diferenga entre as coimas para pessoa

singular e para pessoa coletiva;
Na alinea k) do artigo 20 , devera haver urn lapso no que respeita a referencia a alinea

k).
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