MUNICIPIO DE BARRANCOS
Doc1 ANEXO

Nota Justificativa
Regulamento do Concurso Fotográfico Sobre Barrancos
(artigo 99º do CPA)

1 - Sumário a publicar no Diário da República:
É aprovado o Regulamento do Concurso Fotográfico Sobre de Barrancos.
2 - Síntese do conteúdo da proposta
Com este regulamento serão criados os prémios de fotografia de Barrancos,
que o Município pretende institucionalizar.
3 - Necessidade da forma de Regulamento
A institucionalização do concurso fotográfico de Barrancos tem como finalidade
a criação de meios de divulgação turística do Município e, simultaneamente, a
criação de um espólio fotográfico que poderá dar origem a exposições, edições
e outras manifestações culturais.
4 - Avaliação sumária dos meios financeiros envolvidos na respetiva
execução
O montante máximo de prémios monetários será fixado anualmente no âmbito
dos documentos previsionais.
5 - Avaliação do impacto decorrente da aplicação do projeto (versão final)
Não aplicável.
6 – Legislação habilitante e/ou conexa
O presente regulamento elaborado ao abrigo do artigo 241º da CRP, no uso da
competência prevista na alínea m ) do nº 2 do artigo 23º , alínea g) do nº 1 do
artigo 25º e alíneas k) e ff) do nº 1 artigo 33º, do mesmo regime jurídico
aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12/9.
7 – Publicitação do início de procedimento de elaboração
- Início de procedimento de elaboração – Aviso datada de 13/11/2020,
publicado nos locais do costume e no sítio eletrónico da CMB, no dia
13/11/2020;
- O termo do prazo de procedimento de elaboração ocorreu a …/…../2020.

8 - Publicitação da apreciação pública do projeto de regulamento
- Início de apreciação pública – Aviso datado de 13/11/2020, publicado nos
locais do costume e no sítio eletrónico da CMB, no dia14/11/2020;
- O termo do prazo de apreciação pública ocorre em 13/12/2020.
9 – Aprovação final do projeto
Na CMB, pela deliberação nº …./CM/2020, de …/..;
Na AMB, pela deliberação nº …..AM/2020, de ../…
10 – Publicitação para entrada em vigor a 01/01/2021
Nos locais públicos do costume em .../…../2020;
No sítio eletrónico da CMB em …/…./2020;
No DR, 2ª, série, nº …., de …./…./2020.

