
ASSEMBLER LEGISLATIVA DA
REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

Gabinete da Presidancia

PROPOSTA DE LEI N.° 1/2009

ELIMINA AS DISCRIMINACOES EM RAZAO DA NACIONALIDADE NO
ACESSO AO REGIME DE SUBSIDIO AO PRECO DO BILHETE POBLICO
RELATIVAMENTE A SERVICOS AEREOS PARA REGIOES INSULARES,

PER1FERICAS OU EM DESENVOLVIMENTO - SEGUNDA ALTERACAO AO
DECRETO-LEI N.° 138/99, DE 23 DE ABRIL

EXPOSICAO DE MOTIVOS

0 regime de subsidio ao preco do bilhete servico 011ie° no transporte adreo para

regiOes perifèricas ou em desenvolvimento tern demonstrado ser uma ferramenta

importante e eficaz para fazer face aos custos acrescidos que estas regities enfrentam

e para estimular a regularidade e qualidade das ligacties aereas como instrumentos

essenciais para o seu desenvolvimento.

No entanto, a sua nao aplicacdo aos cidaddos extra comunitarios é discriminatdria,

pois tratam-se de cidaddos integrados no tecido social das regibes em causa, que

estando sujeitos aos mesmo deveres, devem tambdm usufruir dos mesmos direitos,

conforme o disposto no n.°1 do artigo 15. 0 da Constituicdo da Repdblica Portuguesa.

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

cidaddos que residam legalmente nas regiees abrangidas, assim reparando uma

flagrante injustica presente na legislacao que regula o servico pdblico de transporte

adreo para as Regibes Autethomas.

Procurou-se simplificar os documentos necessarios para ter acesso ao beneficio,

dispensando-se a apresentacão de declaracOes comprovativas da existéncia de relacào

de trabalho, uma vez que a autorizacdo de residência válida, tal como estabelecida na
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Lei n.° 23/2007, de 4 de Julho, faz prova suficiente da situacäo laboral estabilizada

do cidaddo estrangeiro, sendo-lhe apenas exigido para akin desta, a prova do

domicilio fiscal numa das regiOes abrangidas, atraves da apresentacdo do respectivo

cartdo de contribuinte.

Procurou-se tamb6in a adequacâo a Lei n.° 7/2007 de 5 de Fevereiro, permitindo a

apresentacào do cartâo do cidadào para os cidadOos nacionais.

A Assembleia Legislativa da Regiâo AutOnoma dos Acores, apresenta a Assembleia da

Repnblica, nos termos da alinea D, do n.° 1, do artigo 227.° e do n.° I do artigo 232.°,

ambos da Constituicdo da Repalica Portuguesa, e da alinea b), do n.° 1 do artigo 36.°

do Estatuto Politico-Administrativo da Regido AutOnoma dos Acores, a seguinte

Proposta de Lei:

Artigo 1.°

AIteracao ao Decreto-Lei n.° 138/99 de 23 de AbriI

Os artigos 11.0 e 12.° do Decreto-Lei n.° 138/99, de 23 de Abril, alterado pelo Decreto-

Lei n.° 208/2004, de 19 de Agosto, passam a ter a seguinte redaccão:

«Artigo 11.0

1 - Podem ser beneficierios do regime de subsidio ao preco do bilhete pUblico as

seguintes passageiros de servicos aéreos, independentemente da sua nacionalidade:
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c)	 • .);

(.- .);

e) Os trabalhadores nacionais, corn menos de seis meses de residencia nas

Regiiies AutOnomas que se encontrem vinculados por contrato de trabalho

celebrado corn entidade patronal corn sede ou estabelecimento nessas regiOes

e ao abrigo do qual o local de trabalho seja uma dessas regiOes;

0 Os cidaddos que sejam titulares de autorizacäo de residencia valida e

domicilio fiscal permanente nas regities abrangidas.

2- (...).

Artigo 12.°

1 - Aquando da emissão e pagamento do bilhete, os beneficiarios referidos na alinea a)

do n.° I do artigo anterior deverAo exibir o respectivo cartAo de contribuinte e o

cart-do do cidadfto, bilhete de identidade ou o passaporte ou a cedula pessoal, nos

quais conste a indicaflo da residencia numa das regiOes abrangidas, cujo niimero

serA inscrito no bilhete.

2- (...).

3 - No caso dos cidaddos nacionais de outro Estado que nä° integre a Unido Europeia,

são obrigat6rias a apresentacäo do respectivo cartäo de contribuinte e autorizacdo

de residencia valid&

4 - (anterior n.° 3).

5 - (anterior n.° 4).

6 - (anterior n.° 5).

7 - (anterior n.° 6).

8 - (anterior n.° 7)."
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Artigo 2.°

Entrada cm vigor

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

ao da sua publicacão.

Aprovada pela Assembleia Legislativa da Regi'do Aut6noma dos Acores, na Horta, ern 9

de Setembro de 2009.

o Presidente da Assembleia Legislativa

da Região Aut6noma dos Acores

Francisco Manuel Coelho Lopes Cabral 7
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