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"""J""J"

ASSUNTO: "Proposta de Lei 0.° 117001 - Estabelece 0 regime do exercicio da atividade de

seguranca privada e as medidas de seguranca a adotar por entidades publicas ou

privadas com vista a prevenir a pratica de crimes"

Em referencia a Proposta de Lei n.? 1171XII, abaixo se trans creve 0 parecer da

Direcao Regional da Administracao Publica e Local:

"No ambito do direito de audicao das Regioes Aut6nomas, 0 Gabinete de Sua

Excelencia 0 Presidente do Governo Regional enviou ao Gabinete da Vice-Presidencia para efeitos

de parecer, a proposta de Lei mencionada em epigrafe, ao que nos cumpre dizer 0 seguinte:

Analisado 0 teor tecnico juridico da proposta de Lei em causa, nao vislumbramos

nenhum impedimento a sua aprovacao.

Contudo, julgamos que a mesma deve preyer de forma inequivoca a afetacao do

produto das coimas, referido no art." 59.0 da proposta sob consulta, a Regiao Aut6noma da

Madeira quando as respetivas contraordenacoes incidam sobre pessoas singulares, pessoas

coletivas ou equiparadas residentes na Regiao, porquanto 0 respectivo produto constitui receita

regional nos termos do art." 28.0 da Lei das Financas das Regioes Aut6nomas, aprovada pela Lei

Organica n.? 112007, de Fevereiro.



seguinte teor:

REGIAo AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

VICE-PRESIDENCIA

Face 0 exposto propoe-se a introducao na proposta em apreco de norma com 0

"0 produto das coimas atribuido pela presente lei ao Estado, constitui receita

das regiiies autonomas relativamente a infraciies praticadas no ambito do respetivo territorio. "

Com os melhores cumprimentos.

A CHEFE DO GABINETE,


