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Introdução

A, presente petição deu entrada na Assemnleia na Reubca em 2D de abri’ de z04. atraves do

sstema de netições on,ne, tendo baixado à Comissão de Economia e Obras Púbcas, para

apreciação, em 29 de abril de 2014, nor despacho do Seniior VIce-Presidente da Assembleia da

República de turno.

L A petição

1. Os peticionários argumentam que no distrito da Guarda os invernos são extremamente ngorosos,

pelo que os seus cidadãos veem-se obrigados a o triplo do gás e eletricidade para manter as casas

aquecidas, em comparação com a grande maioria das regiões do país.

2. Tendo em atenção os preços destas fontes de energia, as pessoas poupam ao máximo no

aquecimento, vivendo sem as condições mínimas de conforto durante o inverno.

3. Assim, solicitam que os residentes no distrito da Guarda tenham uma redução de 30% nos preços

do gás e eletricidade durante o inverno.

II. Análise da petição

1. Cumprimento dos requisitos formais.

O objeto da petição encontra-se devidamente especificado, estando presentes os requisitos formais e

de tramitação constantes dos artigos 9.° e 17.° da Lei n.° 43/90, de 10 de agosto - Exercício do

Direito de Petição -, na redação dada pelas Leis nQS 6/93, de 1 de março, 15/2003, de 4 de junho e

45/2007, de 24 de agosto.

2. Antecedentes (induindo petições anteriores ou pendentes conexas).

Consultada a base de dados, não se verificou a existência de qualquer petição pendente ou concluída

sobre matéria conexa.

3. Iniciativas pendentes.

Consultada a base de dados, não se verificou existir qualquer iniciativa legislativa pendente sobre

matéria conexa.

4. Proposta de adm,são/,ndeferimento.

Propõe-se a admissão da petição.

III. Tramitação subsequente

1. A presente petição é assinada por 2019 peticionários, pelo que cumpre os requisitos legais para a

audição obrigatória dos peticionários (artigo 21.° da Lei do Exercício do Direito de Petição), mas

não cumpre os de publicação em DAR (artigo 26.° da mesma lei) nem de apreciação no Plenário

(artigo 24.° da mesma lei).
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2. Propõese que sejam sollcitaoas informações ao Governo

3 ‘Jos termos legais, a petição deve ser apreciada no prazo de 60 das a contar da sua admissão

IV Condusão

1. Proposta de adm,são/ir,defenmento

Propõe-se a admissão da petição

2. Proposta de pedídos de informação e outras di/ígências (a promover após a admísão da petição1

para a respetiva instrução).

Propõe-se a solicitação de informações ao Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e

Energia.

Palácio de S. Bento, em 7 de maio de 2014

A assessora da Comissão

(Luísa Colaço)




