


















































































































































ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA

REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES

Gabinete da Presidência

Artigo'79.°-F

Sanções em touradas à corda e outros divertimentos tauromáquicos

1. Constitui contraordenação punível com uma colma de € 200 (duzentos euros) a € 2.000

(dois mil euros):

a) A infração ao n.® 3 do artigo 58.®;

b) Ainfração ao artigo 60.°, exceto no caso davariedade taurina popular;

c) A infração ao artigo 61.°, excetoa alínead) do n.°5;

d) A infração ao artigo 64.®.

2. Constitui contraordenação punível com uma coima de€250 (duzentos e cinqüenta euros) a

€ 2.500 (dois mile quinhentos euros), a infração aos n.°® 1a7 do artigo 63.°.

3. Em caso de reincidência por violação do disposto nos artigos 60.® a 67.°, para além do

agravamento do valor da coima previsto no número anterior, é aplicada, obrigatoriamente,

ao ganadeiro a sanção acessória de interdição decorrer toiro em tourada à corda porcatorze

dias seguidos na área do concelho em que se deu a reincidência.

4. Em caso de reincidência de infração cometida por vendedor ambulante, para além do

agravamento dacoima previstanon.® 4 do artigo 79.®, éaplicada, obrigatoriamente, asanção

acessória de interdição do exercício daquela atividade na área do concelho em que se deu a

reincidênciapor um período de trinta dias seguidos.

Artigo 79.°-G

Instrução dos processos

1. São competentes para instrução dos processos decontraordenação asseguintes entidades:

a) Osserviços da direção regional competente emmatéria de sanidade e bem-estar animal,

cabendo a nomeação do instrutor ao respetivo diretor regional, por infrações a normas

de proteção da sanidade e bem-estar animal;

b) Os competentes serviços municipais quando o auto seja levantado pelo delegado

municipal ou por qualquer entidade policial durante a realização de espetáculo ou

divertimento cujo licenciamento caiba ao município.
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2. Do resultado final detodos os processos dècontraordenaçãp instaurados por violação deste

regime jurídico é dado conhecimento ao agente que elaborou orespetivo auto ou que fez a

sua participação.

Artigo 79.°-H

Aplicação das coimas

São competentes para aplicar ascoimas previstas nopresente regime jurídico:

a) O membro do Governo Regional competente em matéria de sanidade e bem-estar

animal, quando a instrução tenha cabido aos respetivos serviços;

b) O presidente da câmara municipal, quando a instrução do processo tenha cabido aos

serviços da autarquia.

Artigo 79.°-I

Produto das coimas

O produto das coimas resultante de processos de contraordenação instaurados com base no

presente regime jurídico constitui receita:

a) Do município respetivo, quando o processo seja instaurado ouinstruído pela autarquia;

b) Da Região Autônoma dos Açores, em todos os outros casos.

Artigo 80.®

Acompanhamento e fiscalização

1. A fiscalização respeitante a este capítulo e o levantamento de autos de notícia são

competência do delegado municipal e dos agentes da Polícia de Segurança Pública, sem

prejuízo do disposto nos números seguintes.

2. Quando a tourada serealizar emterrenos ouáreas sobjurisdição daautoridade marítima, as

obrigações e competências atribuídas no número anterior à Polícia de Segurança Pública

entendem-se cometidas aos agentes da Polícia Marítima ou de outra corporação que a

substitua.
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3. Todas as infrações ao disposto quanto asanidade è bem-estar animal podem ser objeto de
auto de notícia levantado pelo rdédico veterinário credenciado pelo departamento do

Governo Regional competente em matéria de sanidade animal ou pelos correspondentes
técnicos do serviço competente em matéria de sanidade e bem-estar animal na área da

realização da tourada.

Artigo 81.°

Quarta alteração ao Decreto Legislativo Regional n.° 5/2003/A, de 11 de março

1. São revogados o n.° 5 do artigo 4.° e os artigos 14.° a 18.°-A, 32.°, 33.° e 33.°-A doDecreto

Legislativo Regional n.° 5/2003/A, de 11 demarço.

2. Os artigos 1.°, 2.°, 4.°, 22.° e 30.° passam atera seguinte redação:

«Artigo 1.°

Objeto

Constitui objeto do presente diploma a definição do regime específico de exercício da polícia
administrativa a cargo da Região Autônoma dos Açores, bem como olicenciamento de jogos
que não sejam de fortuna ou azar nem modalidades afins.

Artigo 2.°

Competências de polícia administrativa

1. Na Região as competências de polícia administrativa são exercidas nos termos da estrutura

orgânica do Governo Regional.

2. [...].

3. [...].

Artigo 4.°

Registo de hóspedes

1.

2.. [...]. •
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