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Sua comuni€ção ds Noss refaréncia Dala

ASSUNTO: Projeto de Lei n.o 9/XlV (PCP) - Estabetece o regime de financiamento

permanente do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos transportes públicos

S-*\^r^ >
No âmbito do exercício do direito de audição, previsto no n.o 2 do artigo 229.0 da

Constituição da República Portuguesa e no artigo 142.0 do Regimento da Assembleia da

República, encarrega-me sua Excelência o Vice-Presidente do Governo de transmitir o
parecer da Região Autónoma da Madeira sobre a iniciativa legislativa mencionada em

epígrafe.

"Sobre a criação de uma nova taxa "Contribuição de Serviço P(tblico de Transporte" e

consequente diminuição do montante da taxa de "Contribuição de Serviço Rodoviário"

atualmente existente, a Região Autónoma abstém-se de se pronunciar, uma vez que as

mesÍnas têm incidência apenas no território continental.

Contudo, aproveita-se a oportunidade para voltar a reivindicar a apticação da medida

relativa ao Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART), à Região Autónoma da Madeira

através do financiamento do Programa de Redução Tarifária da Região Autónoma da Madeira

(PART-RAM) pelo Orçamento Estado, independentemente dafonte desse financiamento, uma

vez que as regrões autÓnomas são equiparadas às Comunidades lntermunìcipais:
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Tat reivindicação já havia sido reclamada na anterior legislatura iunto de Sua Exa. o

então Ministro do Ambiente e da Transição Energética, em fevereiro deste ano e anteriormente

aquando da preparação do Orçamento de Estado de 2019, no âmbito da submissão de

proposfas de alteração à Proposta de Lei n.o 156/Xll."
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