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Publicitação do início do procedimento conducente à elaboração do projeto de
Portaria que regulamenta o Decreto Legislativo Regional n.o 10/2018/M, de 25 de
julho (programa de apoio às bandas filarmónicas, tunas, grupos folclóricos e de
música tradicional da Região Autónoma da Madeira), aprova o formulário de
candidatura ao apoio e os critérios e subcritérios da sua apreciação

1 - Nos termos e para os efeitos previstos no n.o 1 do artigo 98.o do Código do Procedimento
Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.o 4/2015, de 7 de janeiro, torna-se
público que, por minha decisão de treze de fevereíro de 2019, é dado início ao

procedimento conducente à elaboração do projeto de Portaria que regulamenta o Decreto

Legislativo Regional n.o 10/2018/m, de 25 de julho (programa de apoio às bandas
filarmónicas, tunas, grupos folclóricos e de música tradicional da Região Autónoma da

Madeira), aprova o formulário de candidatura ao apoio e os critérios e subcritérios da sua

apreciação.

2 - O procedimento justifica-se pela necessidade de dar cumprimento ao Decreto
Legislativo Regional n.o 10/2018/M, de 25 de julho, na parte em que incumbe o
departamento do Governo Regional com atribuiçoes e competências em matéria de cultura
a tarefa de o regulamentar, bem como aprovar o formulário de candidatura ao apoio e os

critérios e subcritérios da sua apreciação.

3 - Para este efeito, designo como responsável pela direção do procedimento, nos termos
do artigo 55.o do CPA, a Diretora Regional da Cultura, Dra. Maria Teresa Freitas Brazão.

4 - No prazo de 10 dias úteis contados da publicitação do presente anúncio, poderão

constituir-se como interessados e apresentar contributos ou sugestões no âmbito do
referido procedimento, os particulares e as entidades que comprovem a respetiva
legitimidade, nos termos previstos no n.o 1 do artigo 68.0 do CPA (títulares de direitos,
interesses legalmente protegidos, deveres, encargos, ónus ou sujeiçoes no âmbito das

decisÕes que nele forem ou possam ser tomadas, bem como as associaçÕes, para defender
interesses coletivos ou proceder à defesa coletiva de interesses individuais dos seus

associados que caibam no âmbito dos respetivos fins).

5 - A constituição como interessado no presente procedimento depende de declaração
escrita nesse sentido, dirigida à Diretora Regional da Cultura e enviada para o endereço
eletrónico (direcao.drc.srtc@madeira.gov.pt), podendo igualmente ser remetida por via
postal para a Rua dos Ferreíros, n.o 165,9004-520 Funchal, sendo que os contributos para

elaboração da Portaría deverão ser enviados para os mesmos contactos.
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6 - No pedido de constituição como interessado deve ser indicado qual o procedimento a

que o mesmo se reporta, bem como o nome do interessado, o seu número de identificação

fiscal, domicílio e endereço de correio de eletrónico (se existir) e ser expresso o

consentimento para que este seja utilizado para os efeitos previstos na alínea c) do n.o 1 do

artigo 1 12.o do CPA.

Funchal, aos treze dias do mês de fevereiro de 2019.

A SECRETÁRIA REGIONAL DO TURISMO E CULTURA
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Paula Cristina de Araújo Dias Cabaço da Silva
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