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SECRETARTA REGTONAL DE EDUCAçÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

PUBLICITAÇÃO DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO CONDUCENTE A ELABORAÇÃO DA
ALTERAÇÃO A PORTARIA QUE FIXA OS CRITERIOS DE ATRIBUIÇÃO DoS APoIoS

FTNANCEIROS AOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PRIVADOS

L Nos termos e para os efeitos previstos no no I do artigo 98'do Código do Procedimento
Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei no 412015, de 7 de janeiro, torna-se
público que por Despacho do Secretário Regional de Educação de 2710712018, é dado
início ao procedimento conducente à elaboração da portaria que altera o diploma que
estipula os critérios de atribuição de apoios financeiros aos estabelecimentos de
educação/ensino privados da RAM.

2. A elaboração da mencionada alteração justifica-se para os efeitos previstos no Decreto
Legislativo Regional n' l5l20l1lM, de 10 de agosto, na Portaria Conjunta no l03l20ll,
de 11 de agosto, alterada e republicada pela Portaria Conjunta n" 27712017, de 17 de
agosto, bem como o artigo 4o da Orgânica da Secretaria Regional de Educação, aprovada
pelo Decreto Regulamentar Regional no 20120151M, de I I de novembro, com as
alterações constantes dos Decretos Regulamentar Regional no3l20l8/M de 20102 e n"
10l20l8lM de 13107, tendo o procedimento por objeto conçretizar o ajustamento dos
critérios de atribuição de apoios financeiros aos estabelecimentos de educação/ensino
privados da RAM, Lrmavez que do ponto de vista da gestão dos recursos financeiros, a
solução de complementaridade entre os setores público e privado evita a duplicação de
custos, contribuindo deste modo, para o aproveitamento integral dos estabelecimentos
distribuídos pelo território da Região.

3. Para este efeito, designo como responsável pela direção do procedimento, nos termos
do artigo 55o do CPA, a Chefe de Gabinete, a Dr.uSara Relvas.

4. No prazo de l0 dias úteis contados da publicação 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 previsto no no I do artigo 68o do CPA.

5. A constituição como interessado no presente procedimento depende de declaração
escrita nesse sentido, dirigida ao Secretário Regional de Educação e enviada para o
endereço eletrónico gabinete.sre@madeira.gov.pt , podendo igualmente ser remetida,
por via postal, para a Avenida Zarco 9000 Funchal. Os contributos para elaboração da
alteração à portaria deverão ser enviados para os mesmos contactos.

6. Atenta a urgência, o procedimento dispensa a realização de audiência de interessados
nos termos do disposto na alínea a) do no 3 do artigo 100o do CPA.

O SECRETÁNTO REGIONAL DE EDUCAÇÃO
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