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REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

GOVERNO REGIONAL

a)

PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL

Compet6ncias da Regiao Aut6noma dos Acores em matia de espectaculos e
divertimentos piblicos

Atraves do Decreto-Lei n. 2 428/78, de 27 de Dezembro, foram transferidas para o

Governo Regional dos Agores as compethncias em materia de superintendancia de toda a

actividade de espectâculos e divertimentos ptiblicos na Regido AutOnoma dos Acores

(RAA), o quo implica, entre outras, as competèncias para o levantamento de autos sobre

infracgOes, instrugâo de processos de contra-ordenagáo e aplicagào de sangöes.

Por seu turno, o Decreto Regulamentar Regional n.2 3/2006/A, de 10 de Janeiro, que

aprova a organica da Direcgdo Regional da Culture, e o Decreto Regulamentar Regional

n. 2 16/2001/A, de 27 de Novembro, alterado e republicado polo Decreto Regulamentar

Regional n. 2 6/2003/A, de 13 de Fevereiro, que aprova a organica da Inspecga r o Regional

das Actividades Culturais, apesar de !hes atribuirem as competéncias para superintender

e fiscalizar o sector dos espectaculos e divertimentos pOblicos, näo se ref erem

expressamente a competencia sancionatOria.

Em relagdo a instalagdo e funcionamento dos recintos de espectâculos e divertimentos

pOblicos e ao regime dos espectâculos de natureza artistica, o Decreto Legislativo Regional

n.2 36/2004/A, de 20 de Outubro, quo adapta a Regiâo o Decreto-Lei n. 2 315/95, de 28 de

Novembro, com as alteragOes que the foram introduzidas polo Decreto-Lei n. 2 309/2002, de

16 de Dezembro, nos seu artigos 31. 2, 32.2 e 33. 2, trata expressamente a matória

sancionat6ria, atribuindo a competéncia para a instrugâo dos processos de contra-

ordenagdo a Direcgdo Regional da Culture ou as cãmaras municipais, em fungâo das

respectivas competências, conferindo a competência para aplicagdo de coimas no valor

inferior a €20.000,00 ao Director Regional da Culture, e ao membro do Governo Regional

competente em matéria de culture as de valor superior e as sangäes acessOrias, e

a)- Departamento Governamental
b) - Direcoao Regional

1



a)

b)

estabelecendo que o produto destas coimas constitui receita do Fundo Regional de Accao

Cultural.

Importa, finalmente, afastar quaisquer clavicles quanto ao efectivo exercicio destas

atribuicaes e definir quais os servicos e Orgaos que, na RAA, asseguram as competencies

em matória de espectaculos e divertimentos e direitos de autor e direitos conexos.

Assim, nos termos da alinea f) do artigo 882 do Estatuto Politico-Administrativo da Regiao

Autônoma dos Acores, o Governo Regional proptie a Assembleia Legislative a seguinte

proposta de Decreto Legislativo Regional:

Artigo 1 ,c)

Objecto

0 presente diploma estabelece as competencies da Regiao Autanoma dos Acores em

matória de especteculos e divertimentos pablicos e direitos de autor e direitos conexos.

Artigo 2.2

Competencies

1. Na Regiao Autanoma dos Acores as atribuicOes em materia de especteculos e

divertimentos pablicos e direitos de autor e direitos conexos, conferidas legalmente

Inspeccao-Geral das Actividades Culturais, sao exercidas, corn as devidas

adaptacaes, pela Inspeccao Regional das Actividades Culturais.

2. As competencies para aplicacao das sancties decorrentes do exercicio das

atribuiciies referidas no namero 1 sao exercidas nos termos seguintes:

a) A aplicacao das coimas de valor inferior a € 20.000,00 (vinte mil euros) O da

competencia do director regional da area da culture;

b) A aplicacao de coimas de valor igual ou superior ao estabelecido na afinea

anterior e das sancOes acessarias é da competencia do membro do Governo

Regional que tutela a area da culture.

a) - Departamento Governamental
b) - Direcceo Regional
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0 Presidente do Governo agional

REGIAO AUT6NOMA DOS ACORES

GOVERNO REGIONAL

a)

b)

Artigo 3.Q

Destino das coimas

0 produto das coimas aplicadas em processos cuja instrucâo seja compet8ncia da

Inspeccäo Regional das Actividades Culturais reverte para o Fundo Regional de Accao

Cultural.

Artigo 4•2

Entrada em vigor

0 presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicacão.

Aprovada em Conselho do Governo Regional, na Madalena — Pico, em 6 de Maio de 2009.

Carlos Manuel Martins do Vale C8sar

a) - Departamento Governamental
b) - Direcgdo Regional
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