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DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.° 14/2009

COMPETÈNCIAS DOS ORGAOS E SERVICOS DA REGIÃO AUTONOMA DOS
ACOFtES EM MATERIA DE ESPECTACULOS E DIVERTIMENTOS PUBLICOS

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

Governo Regional dos Acores as competancias em mataria de superintendancia de

toda a actividade de espectâculos e divertimentos pUblicos na Região AutOnoma dos

Acores (RAA), o que implica, entre outras, as competéncias para o levantamento de

autos sobre infracgOes, instrugâo de processos de contra-ordenagâo e aplicagão de

sangees.

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

aprova a organica da Direcgão Regional da Cultura, e o Decreto Regulamentar

Regional n.° 16/2001/A, de 27 de Novembro, alterado e republicado pelo Decreto

Regulamentar Regional n.° 6/2003/A, de 13 de Fevereiro, que aprova a organica da

Inspecgâo Regional das Actividades Culturais, apesar de !hes atribuirem as

competancias para superintender e fiscalizar o sector dos espectâculos e

divertimentos pUblicos, näo se referem expressamente a competéncia sancionatOria.

Em relagâo a instalagâo e funcionamento dos recintos de espectâculos e divertimentos

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

Regional n.° 36/2004/A, de 20 de Outubro, que adapta a Regiâo o Decreto-Lei n.°

315/95, de 28 de Novembro, corn as alteragOes que Ihe foram introduzidas pelo

Decreto-Lei n.° 309/2002, de 16 de Dezembro, nos seu artigos 31.°, 32.° e 33.°, trata

expressamente a mataria sancionatOria, atribuindo a competancia para a instrugão dos

processos de contra-ordenagão a Direccào Regional da Cultura ou as camaras

municipais, em fungâo das respecfivas competancias, conferindo a competancia para

aplicacâo de coimas no valor inferior a € 20.000,00 ao Director Regional da Cultura, e

as de valor superior e as sangOes acessOrias ao membro do Governo Regional
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competente em mataria de cultura, e estabelecendo que o produto destas coimas

constitui receita do Fundo Regional de Acgão Cultural.

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

atribuigOes e definir quais os servigos e Orga- os que, na RAA, asseguram as

competdricias em mataria de espectâculos e divertimentos e direitos de autor e direitos

conexos.

Por Ultimo, a revisão do Estatuto Politico-Administrativo da Regiâo AutOnoma dos

Acores operada pela Lei n.° 2/2009, de 12 de Janeiro, confere a Assembleia

Legislativa da Regido AutOnoma dos Acores competência para legislar em matarias de

espectâculos e divertimentos pablicos

Assim, a Assembleia Legislativa da Regiào AutOnoma dos Acores decreta, nos termos

do n.° 4 do artigo 112.° e da alinea a) do n.° 1 do artigo 227.° da Constituigao da

RepOblica Portuguesa e do artigo 37. 0, conjugado corn a alinea e) do n.° 2 do artigo

63.° do Estatuto Politico-Administrativo da Regiào AutOnoma dos Agores, o seguinte:

Artigo 1.°

Objecto

0 presente diploma estabelece as competèncias dos Orgdos e servigos da Regiao

Aut6noma dos Acores ern materia de espectâculos e divertimentos pOblicos e direitos

de autor e direitos conexos.

Artigo 2.°

Competências

1 Na Regido AutOnoma dos Acores as atribuicOes em mat6ria de espectäculos e

divertimentos pOblicos e direitos de autor e direitos conexos, conferidas

legalmente a InspecgAo-Geral das Actividades Culturais, sac) exercidas, com as

devidas adaptagOes, pela Inspecgâo Regional das Actividades Culturais.

2. As competancias para aplicagão das sangOes decorrentes do exercicio das

atribuigOes referidas no nOrnero 1 são exercidas nos termos seguintes:
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a) A aplicagao das coimas de valor inferior a € 20.000,00 (vinte mil euros)

da competdricia do director regional da area da cultura;

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

alinea anterior e das sanglies acess6rias e da competéncia do membro

do Governo Regional que tutela a area da cultura.

Artigo 3.°

Destino das coimas

0 produto das coimas aplicadas em processos cuja instrugao seja competancia da

Inspecgão Regional das Actividades Culturais reverte para o Fundo Regional de Acgâo

Cultural.

Artigo 4.°

Entrada em vigor

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

Aprovado pela Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores, na Horta, em

7 de Julho de 2009.

0 Presidente da Assembleia Legislativa

da Regla° AutOnoma dos Acores

Francisco Manuel Coelho Lopes Cabral
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