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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNOREGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES cLIMÁTIcAS

AVISO

PUBLTCTTAçÃO DO rNÍCrO DO PROCEDTMENTO E

PARTICIPAçÃO PROCEDIMENTAL

Portaria que yocede à 2a alteração à Portaria n.a 30/2077, de I de feaereiro, e à sua

republicação

A Portaria n.e 12412018, de 4 de abril, procedeu à primeira alteração à Portaria n.e 3012012, de 8

de fevereiro, que estabelece as taxas devidas pelos serviços prestados e os preços dos diversos

produtos comercializados pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP - RAM;

Volvidos cerca de quatro anos sobre a aplicação da citada Portaria, considera-se necessário

introduzir ajustamentos no quadro normativo em vigor, nomeadamente no que respeita às

isenções e reduções de pagamento dos serviços prestados por aquele organismo, tendo em vista

beneficiar os operadores económicos que se enquadrem em determinados escalões, assim como

o referencial utilizado para a atualização das taxas e preços;

Por outro lado, importa alterar a tabela constante do anexo único à referida Portaria,

introduzindo diversos produtos de merchandising a comercializar, e, concomitantemente,

atlualizar os Preços com base no coeficiente resultante da variação do índice médio de preços no

consumidor, apurado pelo Instituto Nacional de Estatística;

Considerando que, nos termos do n.o 1 do artigo 98.4 do Código do Procedimento

Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.o 412015, de 7 de janeiro, o início do

procedimento de um regulamento administrativo deve ser "publicitado na internet, no sítio

institucional da entidade pública, com a indicação do órgão que decidiu desencadear o procedímento, cla

data em que o mesmo se iniciou, do seu objeto e da forma como se pode processar a constituição como

interessados e a npresentação de contributos para a elaboração do regulamento";
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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARJA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Determino, ao abrigo da alínea d) do artigo 69f e do artigo 742.e do Estatuto Político

Administrativo da Região Autónoma da Madeira, aprovado pela Lei n.a 7319'l', de 5 de junho,

com as alterações introduzidas pelas Leis n.qs 130199, de 21 de agosto e1212000, de 21 de junho,

conjugados com o artigo único do Decreto Legislativo Regional n.o 8/85M, de 17 de abril, e

alínea c), do n.e 1 do artigo 5.q e a alínea k), do n.e 1 do artigo 9.e do Decreto Regulamentar

Regional n.n 912021,|}y'r, de 27 de agosto, alterado pelos Decretos Regulamentares Regionais n.as

1,01202L/r.14, de 3 de novembro, e161202UM, de20 de dezembro, e em cumprimento do disposto

no n.a 1 do artigo 98.q do Código do Procedimento Administrativo, a publicitação do início do

procedimento referente à elaboração e aprovação da Portaria que procede à2a alteração da

Portaria n.a 3012077, de 8 de fevereiro, e à sua republicação.

ORGÃO eUE DESENCADEOU O PROCEDIMENTO: Secretaria Regional de Ambiente,

Recursos Naturais e Alterações Climáticas.

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 55.q do Código do Procedimento Administrativo, aprovado

em anexo ao Decreto-Lei n.q 412015, de 7 de janeiro.

DATA DO PROCEDIMENTO ,|f' O" de2022

OBIETO DO PROCEDIMENTO: Elaboração e aprovação de Portaria que procede à 2a alteração

da Portaria n.e 3012017, de 8 de fevereiro, e à sua republicação.
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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAçÕES cLIMÁTIcAs

FORMA DE CONSTITUIÇAO DE INTERESSADOS E APRESENTAÇÃO DE CONTRIBUTOS

PARA A ELABORAÇÃO DO PROIETO DE REGULAMENTO: Nos termos do artigo 98.q do

Código do Procedimento Administrativo, os interessados poderão, querendo, constituir-se

como tal no procedimento e apresentar, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da

publicitação do início do procedimento no sítio institucional da Secretaria Regional de

Ambiente, Recursos Nafurais e Alterações Climáticas, na Internef as suas sugestões para a

elaboração da mencionada Portaria que procede à 2a alteração da Portaria n.e 3012017, de 8 de

fevereiro, e à sua republicação, as quais deverão ser apresentadas, por correio eletrónico, para

o endereço gabinete.sraac@madeira.gov.pt até ao final do mencionad o prazo.
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A Secretária Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas

Susana Luísa Rodrigues Nascimento Prada
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