
S. R.B fREGÁO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAçÕES CLIMATICAS
GABINETE DA SECRETARIA REGIONAL

PUBLTCTTAçÃO DO rNÍCrO DO PROCEDTMENTO E pARTrCrpAçÃO

PROCEDIMENTAL

Portaria que regula a constituição, a composição e o funcionamento das comissões

consultivas da elaboração, revisão e alteração dos Planos Diretores Intermunicipais e

dos Planos Diretores Municipais

Considerando que o Decreto Legislativo Regional n.e '1.8120171}14., de 27 de junho, veio

desenvolver as bases da política pública de solos, de ordenamento do território e de

urbanismo na Região Autónoma da Madeira, contidas na Lei n.e 3U2014, de 30 de maio, e

definir o respetivo sistema regional de gestão territorial;

Considerando que, de acordo com o regime jurídico aprovado pelo referido diploma

regional, o acompanhamento da elahoração, revisãn nrr alferação dos planos diretores

intermunicipais e municipais e também do programa regional de ordenamento do

território e dos programas especiais deve ser assegurado por uma comissão consultiva e

mediante o recurso a uma plataforma eletrónica;

Considerando que, conforme decorre do mesmo diploma legaf a constituição,

composição e funcionamento dessa comissão consultiva são regulados através de portaria

do membro do Governo Regional responsável pela área do ordenamento do território;
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Considerando que, nos termos do nqL do artigo 984 do Código do Procedimento

Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-Leíne412015, de 7 de janeiro, o início do

procedimento de um regulamento administrativo deve ser "pttblicitado na Internet, no sítio

institttcional da entidnde pítblica, clm a indicnção do órgão que decidirl desencadear o procedimento,

da data em que 0 mesmo se iniciott, do seu objeto e da forma coml se pode processar fl constitt'tição

como interessados e n crpresentação de contributos para n elnboração do regtúamentl" .

Determino, ao abrigo do disposto no nq7 do artigo 66q do Decreto Legislativo Regional

ne1,8120171M, de 27 dejunho, e em cumprimento do disposto no nq1 do artigo 98a do

Código do Procedimento Administrativo, a publicitação do início do procedimento

referente à elaboração e aprovação da Portaria que regula a constituição, a composição e

o funcionamento das comissões consultivas da elaboração, revisão e alteração dos Planos

Diretores Intermunicipais e dos Planos Diretores Municipais.

ORGÃO eUE DESENCADEOU O PROCEDIMENTO: Direção Regional do Ordenamento

do Território.

RESPONSAVEL PELA DIREçÃO DO PROCEDIMENTO: Secretária Regional de

Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Luísa Rodrigues

Nascimento Prada, nos termos e para os efeitos do artigo 55q do Código do Procedimento

Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-Leine4l201.5, de 7 de janeiro.

DATA DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO: O 3 de março de 2020.

OBJETO DO PROCEDIMENTO: Elaboração e aprovação de Portaria que regula a

constil.uição, a composição e o funcionamento das comissões consultivas da claboração,
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revisão e alteração dos Planos Diretores Intermunicipais e dos Planos Diretores

Municipais.

FORMA DE CONSTITUIÇÃO DE INTERESSADOS E APRESENTAÇÃO DE

CONTRIBUTOS PARA A ELABORAÇÃO DO PROIETO DE REGULAMENTO: NOS

termos do artigo 98q do Código do Procedimento Administrativo, os interessados

poderão, querendo, constituir-se como tal no procedimento e apresentar, no prazo de L0

dias úteis a contar da data da publicitação do início procedimento no sítio institucional da

Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, na Internet,

as suas sugestões para a elaboração da mencionada Portaria Que regula a constituição, a

composição e o funcionamento das comissões consultivas da elaboração, revisão e

alteração dos Planos Diretores Intermunicipais e dos Planos Diretores Municipais, as

quais deverão ser apresentadas, por correio eletrónico, paÍa o endereço

gabinete.sraac@madeira.gov.pt até ao final do menciona do prazo.

Funchal" 03 de março de2020.

A Secretária Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas

tl,ulo
Susana Luísa Rodrigues Nascimento Prada
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