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REGIAo AUTONOMA DA MADEIRA

JORNAl Ofll:IAl
Quinta - feira, 9 de Fevereiro de 1984

I Serie - Numero 4

ma da Madeira, na assinatura do contrato, no Secre
tario Regional do Equipamento Social.

SUMA.RIO
Decreto do Ministro da Republica n.: 1/84/M:

Resolu~ao

Norneia Joao Carlos Nunes Abreu Secreta rio Regio
nal do Turismo e Cu.tura.

GABINETES DOS MINISTRGS PARA AS REGIOES
AUT6NOMAS DA MADEIRA E DOS A:~ORES E
MINISTERIOS DAS FINANCAS E DO PLANO,
COMERCIO E TURISMO E DO EOUIPAMENTO
SOCIAL
Despacho Conjunto A -

106/83 . IX

GABINETES DOS MINISTROS DA REPUBLICA
PARA AS REGIOES AUTONOMAS DA MADEIRA
E DOS ACORES E MINISTERIOS DO COMERCIO
E TURISMO E DO EOUIPAMENTO SOCIAL
Despacho Conjunto

n: 113/84:

Concede um aval a firma Fundlfer-Tecnica de Minas.
Lda., no valor de 2950000$00.

Besolueao n." 114/84:
Resolve insistir junto do Governo Central para que 0
Decreto-Lei n.O 298/81 ,de 30 de Outubro, seja revis
to, em ordem a Se ater as particularidades desta Be
glao Autonorna
Resoluc;:ao n: 115/84:
Concede um aval a firma William Hinton & Sons, Lda.,
e resolve incumbir 0 Secretario ·Regional do Planea
mento e Financ;as de outorgar no respective termo de
2val.

PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resoluc;ao n." 116/84:
Decreto-Lei n: 33/84:
Autoriza 0 Banco de P<ntugal a abrir a Regiao Auto
noma da Madelra urna conta sern juro ate a impor
tancla equivalente a 10% do montante das receltas
correntes da rnesrna Regiao cobradas no ana anterior.
Revoga os Decreros-Leis n." 513-E1/79 e 381/83, res
pectivamente de 27 de Dezembro e 12 de Outubro.

Resoluc;:ao n." 117/84:
Aplica a Regiao 0 Despacho Normativo n." 211/83, pu
blicado no Diario da Republica de 30.11.83, I Serle,
com efeltos a partir de 1 de Fevereiro de 1984.

GOVERNO REGIONAL
Decreto Regutamentar Regional n." 1/84/M:
Regula as condlcoes de atrlbuicao do subsfdio pecu
niario nos casos de lrnpedlrnento temporarlo por doen
ca, tuberculose ou maternidade.

PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resoluc;ao n." 111/84:
Concede um subsldlo a Imprensa Regional
deira, E.P., no valor de 900000$00.

Concede um aval a Ernpresa de Electricidade da Madei
ra, E. P. e resolve lncurnblr 0 Secretarlo Regional do
Planeamento e Financ;as de outorgar no respectivo ter
mo de aval.

Resoluc;:ao n.' 118/84:
Aplica a Regi.ao 0 Despacho Normativo n." 208/83, de
22.11.83, resolvendo outras quest6es relacionadas com
a materia inserida no referido despacho.
Rsesoluc;ao n: 119/84:

da Ma

Besolueao n." 112/84:
Aprova a minuta do contrato para 0 f.ornecimento de
rnoblllario para a Hesldencia do Governo Regional e
delega os poderes de representacao da Regi.ao Autono

Declara de utilidade publica, com caracter de urgelncia
da exproprlacao, os imoveis e todos os direitos a eles
tnerentes, localizados no sitio da Falca de Baixo, fre
guesia de Boaventura, concelho de Sao Vicente, neces
sarios a «Obra de construcao do ediffcio escolar (com
2 saias) , do ruicleo da Falca, freguesia da Boaventura»,
a realizar por este Governo Regional, atraves da Se
cretaria Regional do Equipamento Social quee auto
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I SERlE rizada a tornar
imoveis.
Resolu~ao

posse

adrninistrativa

dos

mesmos

n.o 120/84:

Declara de utilidade publica, com caracter de urqencia
da expropriacao 0 irnovel necessario a «Obra de am
pliacao do complexo balnear do Lido" a realizar pe'a
Camara Municipal do Funchal que e autorizada a tomar
posse administrativa do rnesrno imovel.

NOMERO 4

de terreno n.' 15, necessaria a «Obra de construcao
da E. R. n.v 110 (Vila - Porto), no sitio do Penedo,
freguesia e concelho do Porto Santo" e delega os po
deres de representacao da Regino Autonoma, na assi
natura do auto no Secreta rio Regional do Equipamento
Social.
Hesolucao n." 129/84:
Aprova a minuta do auto de expropriacao da parcela
de terrene n. "1, necessaria
«Obra de construcao
da concordancia da E. R. 102 com a Estrada Visconde
Cacongo, no Funchal» e deleqa os poderes de repre
sentacao da Heqiao Autonorna, na assinatura do auto,
no Secretar!o Regional do Equipamento Social.

a

Resoluc;:ao n." 121/84:
Encarreqa 0 Secretarlo Regional do Equipamento So
cial de abrir concurso publico para, 0 fornecimento e
assentamento de rnobiliario para as novas Escolas
Prirnarias de Ribeiro Domingos Dias, Lombo dos Aguia
res e Nazare.
Hesolucao n.O 122/84:

Resoluc;:ao n.' 130/84:
Aprova a minuta do auto de expropriacao da parcela
de terrene n.O 26, necessaria
«Obra de construcao,
da E. R. n." 110 (Vi!a - Porto), no sitio do Penedo,
freguesia econcelho do Porto Santo", e deleqa os po
deres de representacao da 'Regiao Autoncma, naasst
natura do auto, no Secretario Regional do Equipamento
Social.

a

Autoriza a celebracao do contrato adicional

a

emprei

tada de construcao da Escola Secunda ria da Levada,
com a firma Alberto Martins de Mesquita & Filhos. Lda.
Hesolucao n." 123/84:

a

Adjudica
firma GEOCONTROLE a empreitada de exe·
cucao de micro estacas a realizar nos terrenos confi
nantes ao campo de futebol do Porto da Cruz, e resolve
autorizar a celebracao do respectivo contrato

SECRETARIA REGIONAL DO TRABALHO
Despacho Normativo n." 1/84:

°

Integra organicamente
Service Regional de Concilia
cao do Trabalho na Dlreccao Regional do Trabaiho.

Resolu.,ao n." 124/84:
Revoga a resolucao n.' 69/84, de 12 de Janeiro e
aprova as minutas dos contratos suplementares a cele
brar com as flrrnas "Jose Ribeiro - lndustrias e Co
rnerclo, S. A. R. L." e «Blqeral - Construtores, ACE".
Hesolucao n." 125/84:

SECRETARIA REGIONAL DO EOUIPAMENTO
SOCIAL
Despacho Normativo n: 2/84:

a

Aprova 0 Decreto Regulamentar Regional sobre 0
"Regime Juridico do horario de funcionamento dos es
tabelecimentos cornerclais na Regi.ao Autonorna da
Madeira».

Aprova as lnstrucoes necessarlas
execucao do PRID
- Programa de Becuperacao de lmovels Degradados.

SECRETARIA REGIONAL DO COMERCIO
E TRANSPORTES
Portaria n." 5/84:

Resoluc;:ao n.O 126/84:
Autoriza a celebracao do contrato adicional com a
firma Tecnovia Infraestruturas Jose Guilherme da
Costa, Lda., referente
empreitada de -recuperacao
do pavimento da E. R. 101 entre a Calheta e Ponta do
Sol».

Altera as taxas a que se refere a portaria n." 214/83,
de 31 de Dezembro.

a

Portaria n.O 7/84:
Fixa as margens de comercializacao de arroz bran
queado ou glaciado, de origem continental.

Hesolucao n." 127/84:
Aprova a minuta do auto de expropriacao da parcela
de terreno n, °31, necessaria
«Obra de construcao
da Estrada 'Regional n.O 110 (Vila - Porto) sitio do
Penedo, freguesia e concelho do Porto Santo» e del ega
os poderes de representacao da Heqiao Aut6noma, na
assinatura do auto, no Secretario Regional do Equlpa
mento Social.

a

Portaria n." 8/84:
Regulamenta a elaboracao de estatfstica cas instala
<;:oes electrlcas.

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCACAo
Portaria n." 6/84:

Besolucao n.· 128/84:
Aprova a minuta do auto de exproprlacao da parcela

Alarga a area de recrutamento para um Chefe de Divi
sao da Secreta ria Regional de Educacso

9 DE FEVEREIRO DE 1984
GABINETE DO MINISTRO DA REPUBLICA

Decreto do Ministro da Republica n." 1/84/M
de 5 de Janeiro

Usando da faculdade que me e conferida pelo
n." 4 do artigo 233.° da Constltuicao, nomeio, sob
proposta do Presidente do Governo Regional, Joao
Carlos Nunes Abreu Secretario Regional do Tu
rismo e Cultura.
Assinado ern 2 de Janeiro de 1984.
Publique-se.

a

Ministro da Republica para a Regiao Auto
noma da Madeira, Lino Dies Miguel.

GABINETES DOS MINISTROS PARA AS REGI6ES
AUTONOMAS DA MADEIRA E DOS A~ORES E
MINISTERIOS DAS FINAN'CAS E DO PLANO, DO
COMERCIO E TURISMO E DO EQUIPAMENTO
SOCIAL

Despacho conjunto A-106/83·IX
Estabelece 0 artigo 231.° da Constltulcao da
Republica que compete ao Governo central asse
qurar, em cooperacao com os orqaos dos governos
regionais, 0 desenvolvimento econornico e social
das regi6es autonornas, visando, em especial, a
correccao das desigualdades derivadas da insula
ridade. E dentro deste espirito que tem vindo a
ser adoptado 0 sistema de atribuicao de indemni
zacoes cornpensatorlas destinadas a ressarcir a
transportadora aerea nacional relativamente aos
servicos prestados a residentes nessas regi6es de
tarifas que se situam abaixo do respectivo custo.
Porem, 0 procedimento que tem vindo a ser
seguido na actuallzacao das tarifas de trafeqo
aereo entre 0 continente e as Regi6es Autonornas
da Madeira e dos Acores e entre estas ultimas,
obrigando a consultas e longas discuss6es entre
os Governos central e regionais, tern-se revelado
rnoroso, resultando dai inconvenientes, em que 0
rnenor dos quais nao deixa de ser 0 facto da
transportadora aerea nacional sofrer sltuacoes de
incerteza allcercadas na realizacao do servlco, sem
que tenha assegurado 0 pagamento da compen
sacao a que tem direito.
A necessidade de introduzir celeridade no pro
cesso, modificando tal procedimento pOI' forma
que, sem prejuizo da clareza, rigor e simplicidade,
se consiga certeza e oportunidade nas actualiza
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coes tarifarias, leva ao reconhecimento da van
tagem de lnstitulr urn processo que, uma vez fixa
das as resras relativas aos residentes, funcione
no senti do de tornar autornatlca a revisao tarlfarla
perlodica, logo que se encontrem preenchidas cer
tas condlcoes previamente estabelecidas.
Tais condicoes seriam baseadas em indices
facilmente deterrninavels, tendo em conta, de for
ma sintetlca e nao polemlca, as variacoes dos
facto res determinantes dos custos de exploracao
da empresa transportadora, incluindo as diferen
gas de cambio, assegurando-se, POI' esta via, a
liqacao do calculo do tarlfario as Indernnlzacoes
cornpensatorlas. Alern disso, as variacoes tarifa
rias nao deverao afastar-se, substancialmente, dos
valores medics ponderados de variacoes hornolo
gas de trafego lATA.
Assim, os Ministros da Republica para as Re
gi6es Autonornas da Madeira e dos Acores e os
Ministros das Finances e do Plano, do Comerclo
e Turismo e do Equipamento Social determinam 0
seguinte:
1
E criado um grupo de trabalho para, no
prazo de 60 dias, apresentar um relatorio e pro
jecto de diploma tendente a lrnplernentacao de
umprocesso automatico de revlsao periodica das
tarifas de trafego aereo entre 0 continente e as
Regi6es Autonomas da Madeira e dos Acores e
entre estas ultlmas, baseado em indices que te
nham em conta as variacoes dos facto res deter
minantes dos custos de exploracao, incluindo di
Ierencas de carnblo, assegurando a ligagao do cal
culo do tarifario as indernnizacoes compensate
rias e pOI' forma que tais variacoes tar lfarias nao
se afastem, substancialmente, dos valores rnedlos
ponderados de varlacoes hornoloqas de trafeqos
lATA.

a

2grupo de
tltuicao:
1 representante
e do Plano;
1 representante
Turismo;
1 representante
to Social;
1 representante
noma da Madeira;
1 representante
noma dos Acores,

trabalho tera a sesuinte cons
do Minlsterio das Financas
do Minlsterio do Cornerclo e
do Mirusterio do Equipamen
do Governo da Regiao Auto
do Governo da Heqlao Auto

3 - A coordenacao dos trabalhos cornpetlra
ao representante do Minister!o do Equipamento
Social, sendo 0 apoio administrativo dado POI' este
M inlsterio.
Gabinetes dos Ministros para as Regi6es Au
t6nomas da Madeira e dos Acores e Mlnlsterlos
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das Hnancas e do Plano, do Cornerclo e Turlsrno
e do Equipamento Social, 30 de Dezernbro de 1983.
- 0 Ministro da Republica para a Heqlao Auto
noma da Madeira, Lino Dies Miguel. - 0 Minis
tro da Republica para a Reqiao Autonorna dos
Acores, Tomas George Conceiciio Silva. - 0 Mi
nistro das Hnancas e do Plano, Erniin! Rodrigues
Lopes. - 0 Ministro do Cornercio e Turismo, Al
varo Roque de Pinho Bisseie Barreto. - 0 Mi
nistro do Equipamento Social, lotio Rosado Cor
reia.
(Nota: Publicado no Diario da Republica, II Serte
n." 16 de 19 de Janeiro de 1984)

GABINETES DOS MINISTROS DA REPUBLICA PARA
AS REGIOES AUTONOMAS DA MADEIRA E DOS
ACORESE MINISTERIOS DO COMERCIO E TURIS·
MO E DO EQUIPAMENTO SOCIAL

NUMERO 4

tmportacao

I-

Taxa de arrnazenaqern (carga dcmestlca) :

1) Periodo de Isencao - toda a carqa domes
tica chesada aos aeroportos dos Acores e da Ma
deira beneficia de um periodo de lsencao de taxas
de armazenagem de acordo com a sua natureza.
Os period os de lsencao sao os seguintes:
Carga geral - 48 horas a partir das 0 horas
do dia seguinte ao da chegada (sabados. dornin
gos e feriados excl uidos);
Pereciveis, carga vallosa, animais vivos e ar
tigos restritos - 24 horas a partir das 0 horas do
dia seguinte ao da chegada (sabados. domingos
e feriados inclufdos).
NOTA -

Nos Acores os periodos de Isencao referidos ,alpli
cam-se tambern

a

carga lnternaclonai.

2) A carga que nao for levantada nos period os
de isencao referidos acima ficara sujelta as seguin
tes taxas:
Despacho conjunto

Considerando que na tarifa de transporte
aereo de carga nao se incluem services relacto
nados com a movlrnentacao e armazenagem de
carga, cuja reqularnentacao internacional consta
da resolucao 512b da lATA;
Considerando que esta reqularnentacao preve
o estabelecimento de taxas de terminal de carga
apa9ar pelos expedidores aos transportadores
aereos sempre que os servlcos prestados por es
tes excedarn os que as condlcoes tarlfarias abran
gem para 0 transporte de carga;
Considerando que em reunlao havlda em 20
de Maio de 1982, prornovida pela TAP, E. P., entre
todos os transportadores lATA que ope ram em
Portugal foi unanimemente aprovada uma propos
ta de actuallzacao das taxas a cobrar nos termi
nals de carqa a partir de 1 de Agosto de 1982,
e cujo texto constitui 0 articulado do presents
despacho, sem que tenha sido publicado, ate a
presente data, 0 necessarlo despacho de homolo
qacao:
Ouvidos os Governos das Heqioes Autono
mas dos Acores e da Madeira, deterrnina-se, nos
termos do n. 3 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n,"
75-0/77, de 28 de Fevereiro, que pela utilizacao
das lnstalacoes nos terminals de carga e presta
l/ao de servlcos handling os transportadores aereos
procedam a cobranca das seguintes taxas de ter
minal de carga nos aeroportos dos Acores e da
Madeira:
O

Minima
'P'~r

Taxa/
quilograma

conslq
narnento

$80

80$00

1$50

150$00

4$20

700$00

5$70

1 130$00

8$40

1 680$00

11 $00

700$00

3$00

280$00

4$20

420$00

Carga geral:
Por quilo e dia ate ao 15.0
dia ... ... ... . .. . .. .. . ...
Do 15.0 ao 30. dia por quilo
e dla, desde 0 1.0 dia ...
Pereciveis:
Par quilo e dia (em frigo
rifico) ... ... ... ... ... . ..
Carga valiosa:
Por quilo e dia ate ao 15.0
dia ... ... ... ... ... . .. .. .
Do 15.0 ao 30.0 dia por qui!o
e dia, desde 0 1.0 dia
Animals vivos:
Par quilo e dia ... ... ... ...
Artigos restritos:
Por quilo e dia ate ao 15.0
Do 15.0 ao 30.0 dia par quilo
e dla, desde 0 1.0 dia '"
0

II nal) :

Taxa de armazenagem (carga lnternacio

1) No aeroporto do Funchal apl icam-se as ta
xas ja em vigor publicadas no Manual TACT Rules
(The Air Cargo Tariff), Seccao 7;
2) Nos Acores a carga que nao for levantada
no periodo de lsencao referido no n." 1, alfnea I),
ficara sujeita asmesmas taxas da carga domes
tica (n.' 11, alinea 2).

9 DE FEVEREI RO DE 1984

III -
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Taxas de handling:

1) Nos aeroportos do Funchal e Porto Santo

3) E de 10 dias 0 periodo maximo de armaze
nagem. Apos este periodo as mercadorias podem
ser devolvidas ao expedidor, a suas expensas.

nao se aplica qualquer taxa de handling a carga
importada;
2) Nos Acores toda a carga esta sujeita as
seguintes taxas de handling:
Taxa/qullosrarna $80;
Minimo POI' consignamento Maximo par consignamento -

IX - Taxa de handling - toda a carga manu
seada nos aeroportos dos Acores e Madeira esta
sujeita as seguintes taxas de handling:
Taxa/quilograma - $80;
Minimo pOI' ccnslsnarnento - 80$;
Maximo POI' consignamento - 800$.

80$;
800$;

IV - Taxa para avisos de chegada - os avi
sos de chegada feitos pOI' telex ou telegrama e
segundos avisos estao sujeitos a taxa de 75$.

X - Sobretaxa de artigos restritos - todos
os consignamentos de artigos restritos estao su
jeitos as seguintes sobretaxas:
POI'

V - Taxa de inspeccao previa (so aplicavel
nos aeroportos dos Acores) - 75$.

consignamento

a) Carga internaciona!
b) Carga dornestica ...

VI - Taxa para a validacao de copra ou pe
didos de capias extras validadas da carta de porte:
POI' documento VII -

XI - Taxa de emenda da carta de porte 
420$ (esta taxa sera cobrada ao expedidor (ou
seu agente) quando for sol icitado ao transporta
dol' que emende a carta de porte - apos recepcao
do consignamento no aeroporto de partida, como
indicado na carta de porte, e antes da sua entrega
ao consiqnatario).

300$.

Taxa de desagrupagem:

Por House Air Waybill -

Taxa minima -

200$;

600$.
Exportacao

VIII -

700$00
350$00

XII 360$.

Taxa de preparacao da carta de porte

Taxa de armazenagem:
Excepc;:6es:

1) Periodo de isencao - esta isenta de taxa
de armazenagem toda a carga entregue nos ter
minais cujo embarque estejaprevisto no periodo
de 48 horas contado a partir das 0 horas do dla
seguinte ao da sua entrega (excluem-se sabados,
domtnsos e feriados). Este periodo sera de 72 ho
ras para a carga destinada a voos cargueiros;
2) A carga entregue para voos cuja partida
ultrapasse os periodos acirna referidos esta su
jeita as seguintes taxas:
Taxa/

qu'Io
grama

Minimo
per
conslp
namento

b) Entre 0 Funchal e Porto Sant0--108$.
XIII -

Taxa de reparacao de volumes:

Minimo pOI' volume - 120$ (esta taxa apllca
-se a reparacao de volumes, que possa ser feita
pelo transportador e a pedido do expedidor).
Importaeao/exportaeao (outros servlcos)

XIV - Handling com operador (forklift) - no
caso do handling se processar com operador as
taxas sao as seguintes:
a) Para 2 t:

Carga geral:
POl' quilo e dla
Carga valiosa:
POI' quilo e dia
Artigos restritos:
POI' qu.lo e dia

a) Percursos entre as i1has dos Ac;:ores-108$.

1$50

150$00

570$/hora;

5$70

130$00

285$/meia hora:

3$00

580$00

NOTA -- A entreqa de consignamentos de animais vivos
e perecivels exige coordenaeao previa com as
cornpanhles aereas.

b) Para mais de 2 t:
1400$/hora;
700$/meia hora.
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xv -

Handling manual -

quando a handling

e manual as taxas sao as seguintes:
Par homem/hora - 420$;
Par homern/rnela hora - 210$.
NOTA -

Estas taxas aplicam-se a servlcos prestados fora
do terminal a pedldo do expedidor.

Este despacho produz efeitos retroactivos a
partir de 1 de Agosto de 1982.
Gabinetes dos Ministros da Republica para
as Regi6es Aut6nomas da Madeira e dos Acores
e Ministerios do Comercio e Turismo e do Equt
pamento Social, 30 de Outubro de 1983. - 0 Mi
nistro da Republica para a Regiao Aut6noma da
Madeira, Uno Dies Miguel. - 0 l\t1inistro da Re
publica para a Heqiao Aut6noma dos Acores, To
mas George Concelciio Silva. 0 Ministro do
Cornercio e Turismo, Alvaro Roque de Pinho Bis
saia Barreto. - 0 Ministro do Equipamento So
cial, Joiio Rosado Correia.
(Nota: Publicado no «Diario cia Republica», II Serle
n.' 20 de 24 de Janeiro de 1984).

abrir a Heqiao Aut6noma L. Madeira uma conta
sem jura ate a lrnportancia equivalente a 10% do
montante das receitas correntes da mesma Re
giao cobradas no ana anterior.
2 Todos as levantamentos da Heqiao na
mesma conta serao feitos unicamente em repre
sentacao das receitas orcarnentals do exerciclo
respectivo e devem ser reembolsados ate ao fim
do mesmo exercfcio.

Art." 2.

0
-

Sao revogados:

a) 0 Decreta-Lei n.O 381/83, de 12 de Outu
bra;
b) 0 Decreta-Lei n." 513-E1/79, de 27 de De
zembro.
Art. 3.
0 artigo 1.° do presente diploma
produz efeitos a partir de 1 de Julho de 1983.
0

-

Vista e aprovado em Conselho de Ministros
de 18 de Outubro de 1983. - Mario Soares - An
tonio de Almeida Santos - Ertuin! Rodrigues Lo
pes - Uno Dias Miguel.
Prornulsado em 16 de Janeiro de 1984.
Publique-se.

PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL
Conforme a preceituado no art," 8.°, alfnea al,
do Decreta Regional n." 6/77 /M, de 21 de Abril
e em execucao da Portaria n." 208/82, de 28 de
Dezembro, da Prealdencia do Governo Regional
da Madeira, transcreve-se a seguinte diploma:

o Presidente da Republica, ANTONIO RAMA
LHO EANES.
Referendado em 17 de Janei 1'0 de 1984.

o

Primeiro-Ministro, Mario Soeres.

GOVERNO REGiONAL
PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto Regulamentar Regional n. 1/84/M
O

Decreto-lei n," 33/84

de 5 de Janeiro

de 24 de Janeiro

o

Decreta-Lei n." 381/83, de 12 de Outubro,
fixou em 10% do montante das receitas correntes
cobradas no ana anterior a limite da conta sem
jura que a Banco de Portugal pode abrir as Re
gi6es Aut6nomas dos Acores e da Madeira.
Como este limite [a constava, quanta aos
Acores, do n." 1 do artigo 87. da Lei n.: 39/80,
de 5 de Agosto, ha que restringir a Madeira a al
cance da medida.
Assim:
o Governo decreta, nos terrnos da alfnea a)
do n." 1 do artigo 201.° da Ccnstitulcao, 0 seguin
te:
0

Artigo 1.

0
-

1 -

0 Banco de Portugal pode

Condieoes de atribuicao do subsidia pecuniario nos casas
de impedimenta temporarlo par doenca, tubercu'ose au
maternidade.

1. Nos termos do artigo 28.° do Decreta Le
gislativo Regional n." 6/83/M, de 21 de Julho,
que tornou extensivo a Regiao Aut6noma da Ma
deira, com as necessarias adaptacoes, a regime
da sesuranca social dos trabalhadores indepen
dentes, preve-se que as condicoes de atrtbulcao
do subsfdio pecuniarlo na doenca, tuberculose e
maternidade constarao de decreta regulamentar
regional adequado.
2. Considerando que para a mesmo efeito
foi publicado a Decreta Regulamentar n," 18/83,
de 28 de Fevereiro, que constitui um passo lrnpor
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tante para a uniforrnizacao de tratamento preten
dido:
o Governo decreta, nos termos da alinea b)
do n.D 1 do artigo 229.° da Constitutcao, 0 seguin
te:
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situacao equivalente, sobre a data a que se repor
ta a alta anterior.
ARTIG06.0

(Calculo e duraeao do subsidio de tuberculose)
ARTIGO 1.0

(Ambito)

o presente diploma, que regula as condicoes
de atribuicao do subsidio pecuniario nos casos de
impedimento temporarlo pOI' doenca, tuberculose
ou maternidade, aplica-se aos beneficiaries activos
abrangidos pelo regime da sequranca social dos tra
balhadores independentes e aos trabalhadores
abrangidos pela alinea d) do artigo 4.° do Decreta
Regional n." 26/79/M, de 7 de Novembro.

1 - 0 subsidio pecunlarlo na tuberculose se
ra concedido aos beneftclarios nas percentagens
em vigor para 0 regime geral da sequranca social,
aplicadas sobre os valores que servem de base
de calculo ao subsidio de doenca.
2 - 0 subsidio sera concedido enquanto du
rar 0 impedimenta para a trabalho.
ARTIGO 7.'

(Montante e duracao do subsidio de maternidade)
ARTIGO 2.'

(Prazo de garantia)

A concessao das prestacoes referidas no ar
tigo 1,° depende de os beneftclarlos haverem com
pletado 6 meses com entrada de contribuicoes.
ARTIGO 3.'

1 - Os subsidios de maternidade a conceder
as beneflclarlas serao de montantes iguais aos
valores que servem de base de calculo ao subsi
dio de doenca.
2 - 0 perfodo de duracao do subsidio de rna
ternidade sera 0 estabelecido para a regime qe
ral da sequranca social.
ARriGO 8.

(Formula de calcu;o do subsidio de doenca)

o

calculo do subsidio pecuniar io na dcenca
para os beneflciarios a que se refere 0 artigo 1.°
sera feito nos termos do regime seral.
ARTIGO 4.'

(Prestal;Ges em

ARTIGO 9.

1 - 0 subsidio nao sera pago nos primeiros
90 dias em cada impedimenta,

ARTIGO 5.'
(Duracao)

1 - 0 subsidio sera pago pelo periodo ma
ximo de 365 dias, seguidos ou interpolados, em
cada periodo de doenca, considerando-se para a
preenchimento desse prazo os periodos de impe
dimenta cujo inicio se verifique nos 90 dias ime
diatos a alta anterior.

2 - Atingido 0 limite fixado no nurnero ante
rior, 0 subsidio so voltaraa ser concedido decor
ridos 6 meses, com entrada de contribuicoes ou

CUI'SO)

Aos subsidios pecuniarios que estejam a ser
atribuidos quando da entrada em vigor deste di
ploma aplicar-se-a 0 regime previsto nas presen
tes normas.

(Periodo de esperaj

2 - Considera-se como equivalente a entrada
de contribuicces 0 periodo a que se refere 0 n.o 1.

0

0

[Coordenacao de regimes)

Para a vencimento do direito as presta
goes correspondentes do regime geral sera tomado
em conta a periodo de pagamento de contribui
coes para a regime dos trabalhadores independen
tes e para a regime estabelecido pelo Decreta
Regional n.O 26/79/M, de 27 de Novembro.
1 -

2 - A forma de calculo das prestacoes pre
vistas neste diploma sera aplicavel aos beneficia
rios que transitem para a regime geral, desde que
em qualquer dos meses que sirvam de conside
racao para a calculo das prestacoes nesse regime
o beneficiario esteja abrangido pelos regimes pre
vistos no numero anterior.
3 - As prestacoes previstas no presente di
ploma serao pagas ate ao termo dos perlodos le
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gal mente estabelecidos aos beneficlarlos que no
decurso dos mesmos deixem de estar abrangidos
pelos regimes prevlstos no n," 1.

necimento de rnobiliario para a Hesidencia do Go
verno Regional, de que e adjudicatarto Joao Sil
verio Caires;
b) Delegar os poderes de representacao da
Heqiao Aut6noma da Madeira, na assinatura do
contrato. no Secretario Regional do Equipamento
Social.

ARTIGO 10.

0

(Disposicoes subsidiaries)

Em tudo 0 que nao se encontre especialmen
te resulado no presente diploma apllcar-se-ao as
disposlcoes em vigor para 0 regime geral da segu
ranca social.

Presidencia do Governo Regionill. - a Presi
dente do Governo Regional em exercicto, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

ARTIGO 11.

0

Besolucao n.O 113/84

(Entrada em vigor)

Este diploma entra em vigor no dia 1 do 2.°
rnes seguinte ao da sua publicacao.
Aprovado ern plenario do Conselho do Go
verne Regional em 17 de Novembro de 1983.

o Presidente do Governo Regional, em exer
cicio, Manuel Jorge Bazenga Marques.

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Janeiro de 1984, resolveu:

a

Conceder 0 aval da Heqiao
firma Fundifer
- Tecnica de Minas, Ld.a, no valor de 2950000$00.
para garantir uma livranca subscrita pela empresa
que serve de fianca bancaria a importacao de
equipamentos, 0 qual se destina
execucao de
obras publicas de interesse Regional.

a

Assinado em 9 de Dezembro de 1983.
Publique-se.

o Ministro da Republica para a Heqlao Aut6
noma da Madeira, Lino Dias Miguel.

Presidenciado Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional em exercicio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Besolucao n." 114/84
PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL
Besolucao n.' 111/84

o Conselha do Governo, reunido em plenario
em 26 de Janeiro de 1984, resolveu:
Conceder um subsidlo a Imprensa Regional
da Madeira, E.P., no valor de 900000$00 para co
bertura do deficit de exploracao.
Esta verba sai pelo Capitulo 01, divisao 00,
subdivlsao 00, C6digo 44.09, alfnea G da Secre
taria Regional do Planeamento e Finances.
Presldencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional em exercicio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Hasolucao n. 112/84
O

a Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 26 de Janeiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do contrato para

0

for

o Governo Regional tem conhecimento que
as entldades a quem compete a flscallzacao do Im
pasto de Transaccoes de Mercadorias (Decreto
-Lei n,? 298/81, de 30 de Outubro) especial
mente a Guarda Fiscal - , reiniciaram uma accao
de flscallzacao na Heqlao.
Dado que 0 executive da Heqlao, logo ap6s
a publicacao do referido diploma ja teve ocasiao
de alertar 0 Governo da Republica para os aspec
tos mais controversos e menos exequfveis do
mesmo, bern como da necessidade e convenlencia
em ser adaptado 0 respectivo regime legal ao clr
cunstancionalismo especifico da Heqlao insular,
o que ate a data nao se vertflcou.
o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Janeiro de 1984, resolveu:
1. Insistir junto do Governo Central para que
o Decreto-Lei n.O 298/81, de 30 de Outubro, seja
convenientemente revisto, em ordem a coerente
mente se ater as particularidades desta Regiao
Aut6noma.
2. Muito embora se reconheca interesse no
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alcance dos iouvaveis objectivos que a diploma
em apreco pretende, as quais se relacionararn
com a combate a evasao e fraude fiscais - sen
do, inclusive, certo que todas as receitas cobradas
na Heqiao sao pertenca desta - , revela-se de tcda
a oportunidade suspender as medidas de fiscal i
zaC;30 recentemente intensificadas locaimente, palo
que se reclarnara essa pronta atitude do Governo
da Hepubllca, ate que se proceda as adequadas
acornodacoes legislativas ja referidas no ponte 1.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional em exercfcio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Outras condicoes: As normal mente exigidas
para operacoes do mesmo tipo.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional em exerclcio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Resolu9io n." 116/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Janeiro de 1984, resolveu:
Conceder a aval da Regiao, nos termos do
artigo 7.°, do Decreta Regional n." 23/79/M, de
Empresa de Electricidade da Ma
16 de Outubro,
deira, E.P., na qualidade de garante do ernpres
timo no montante de 96900 000$00, a contrail' jun
to da Caixa Geral de Depositos, e destinado ao pa
gamento de iuros vencidos, referente ao recurso
ao credito intercalar, aquando da aprovacao do
plano de investimento desta empresa para a ana
de 1978.

a

Besolucao n." 115/84

Ao abrigo do disposto no art." 7.° do Decreta
Regional n.O 23/79/M, de 16 de Outubro. a Con
selho do Governo, reunido em plena rio em 26 de
Janeiro de 1984, resolveu conceder a aval a Firma
William Hinton & Sons, Ld.a, para garantir a subs
cricao de uma livranca no valor de 18400000$00,
junto do Banco Nacional Ultramarino, com venci
menta aos 12 dias de Maio de 1984, destlnada a
satisfazer a pagamento de encargos com a labo
racao do ana transacto.
A presents livranca constitul a reforma par
cial de uma anterior no valor de 23000 000$00,
tarnbern avalizada pelo Governo Regional nos ter
mas da Hesolucao n." 833/83, tomada em 15 de
Setembro, e vencida aos treze dias de Janeiro de
1984.
Fica revosada a Hesolucao n." 833/83.
As condicoes essenciais do aval sao as cons
tantes conforme ficha tecnlca anexa.
Mais resolve incumbir a Secreta rio Regional
do Planeamento e Financas de outorgar no res
pectivo termo de aval.
Ficha tecnlca
Mutuante - Banco Nacional Ultramarino
Mutuarlo A empresa William Hinton &
Sons, Ld.a
Capital M utuado 18 400 000$00
Avalista - 0 Governo Regional representado
pelo Secretario Regional do Planeamento e Finan
c;as
Titu lacao - l.ivranca
Taxa de jura - Normal (a vigente no mercado
financeiro para operacoes activas de prazo cor
respondente)
Prazo - 120 dias
Data de consolidacao 16 de Janeiro de
1984

As condlcoes essenciais do aval sao as cons
tantes da ficha tecnica em anexo.
Mats resolve incumbir a Secreta rio Regional
do Planeamento e Hnancas de outorgar no res
pectivo termo de aval.
Ficha tecnica

Mutuante - Caixa Geral de Depositos
Mutuarlo - Empresa de Electricidade da Ma
deira, E.P.
Capital Mutuado - 96900 000$00
Avalista 0 Governo Regional represen
taclo pelo Secretario Regional do Planeamento e
Finances
Prazo - 9 anos
Taxa de jura Normal (Juras calculados a
taxa apl lcavel a operacoes activas de prazo cor
respondenteJ
Plano de amortlzacao 18 semestralidades
constantes de capital e juros de termos normais.
Outras condlcoes As normalmente exigi
das para operacoes do mesmo tipo.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional em exerclclo, Manuel
Jcrgc Bazenga Marques.

Hesclucao n.o 117/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Janeiro de 1984, resolveu:
Aplicar
Heqlao a Despacho Normativo n."
211/83, publ icado no Diario da Republica de

a
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30/11/83, I Serle. com efeitos a partir de 1 de
Fevereiro de 1984.

cretaria Regional do Equipamento Social, par se
considerar essa posse lndispensavel ao infcio lrne
diato dos respectivos trabalhos.

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Govemo Regional em exerciclo, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Presidencia do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governa Regional em exercfcio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Hesolucao n.O 118/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Janeiro de 1984, resoJveu:
Aplicar a Heqiao a Despacho Normativo n.O
208/83, publicado no Dlario da Republica de
22/11/83, I Serie, que corresponde a repercussao
dos val ores das remuneracces mfnimas mensais
na leqislacao da Sequranca Social, e rnals resolve
que no presente ana as valores das rernuneracoes
mfnimas rnensais legalmente fixadas, para vigorar
desde 1 de Janeiro, sejam consideradas no cal
culo de rernuneracoes convencionais e nas con
dicoes de acesso a prestacoes a partir do primeiro
dia do segundo mes posterior a data da presente
resolucao.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional em exerclclo, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Resolu~ao n: 119/84

Usando da cornpetencla que Ihe e atribufda
pelo Decreta-Lei n." 171/83, de 2 de Maio, a Con
selhodo Governo, reunido em plenario em 26 de
Janeiro de 1984, resolveu:
Ao abrigo enos termos dos Artigos 10.° e
14.° do Decreta-Lei n." 845/76, de 11 de Dezern
bra, nas redaccoes introduzidas pelos Decretos
-Leis n.O 154/83, de 12 de Abril, e 413/83, de 23
de Novembro, ficam declarados de utilidade pu
blica, com caracter de urqencla da expropriacao,
as im6veis assinalados na planta anexa e todos
as direitos a eles inerentes, localizados no sftio
da Falca de Baixo, freguesia da Boaventura, con
celho de Sao Vicente, necessarios a (CObra de
construcao do ediffcio escolar (com 2 salas), do
rnicleo da Falca, freguesia da Boaventura», a rea
Iizar par este Governo Regional, atraves da sua
Secretaria Regional do Equipamento Social.
S

Em consequencia e simultaneamente, e auto
rlzada, nos termos do n." 1 do Artigo 17.° do ci
tado Decreta-Lei n," 845/76, a tamar posse adrni
nistrativa dos mesmos im6veis, a sobredita Se

Hesolucao n.O 120/84

No usa da cornpetencla que Ihe e conferida
pelo Decreta-Lei n." 171/83, de 2 de Maio, e par
Ihe ter sido requerido pela Camara Municipal do
concelho do Funchal, a Conselho do Governo, reu
nido em plenarlo em 26 de Janeiro de 1984, resol
veu:
Fica declarado de utilidade publica, com ca
racter de urqencia da exproprlacao, ao abrigo e
nos termos dos Artigos 10.° e 14.° do Decreta-Lei
n." 845/76, de 11 de Dezembro, nas redaccnes in
troduzidas pelos Decretos-Leis n.O 154/83, de 12
de Abril, e 413/83, de 23 de Novembro, a im6vel
abaixo identificado e assinalado na planta anexa,
necessaria a (CObra de arnpllacao do complexo
balnear do Lido", a realizar pela Camara Munici
pal do concelho do Funchal.
Simultaneamente e em consequencla, e auto
rizada a tamar posse administrativa, nos termos
S
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do n." 1 do Art." 17.° do citado Decreto-Lei n."
845/76, a sobredita Camara Municipal, por se con
siderar essa posse indispensavel ao infcio irne
diato dos trabalhos respectivos.
ldentificacao do trnovel abrangido:
Parcela de terreno e todos os direitos a ela
inerentes, com a area de 2600,00 m2, confron
tante, na parte considerada, do Norte com a Rua
do Gorgulho, do Sui e do Oeste com 0 Mar e do
Leste com 0 Complexo Balnear do Lido (Camara
Municipal do Funchall, a destacar do predio rus
tico, localizado no sitio da Ajuda, no lugar conhe
cido pelo Gorgulho e onde, tarnbern, chamam For
te, freguesia de Sao Martinho, concelho do Fun
chal, confrontante, no seu todo, do Norte e do

Leste com Henriques & Henriques, e do Sui e do
Oeste com 0 Mar, inscrito na matriz predial res
pectiva sob 0 artigo 386.° e descrito na Conserva
torla do Registo Predial da Comarca do Funchal
sob 0 n." 6096, a folhas 154, do Livro B-16.0 e que
e 0 consignado na planta cadastral respectiva da
M;ssao na Madeira do Instituto Geogratico e Ca
dastral com 0 n.O 10, e de titularidade da C.I.E.F.
Companhia de Investimentos e Expansao Tu
rfstica do Funchal, SARL, com sede na Estrada
Monumental, n.O 193, no Funchal.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional em exercfcio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

o

NOTA _ PARC£l.A DE TERRENO A
EXPROPRIAR
- PROPRiErARtO

- AREA
t i t <110

Hesolucso n." 121/84

o Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 26 de Janeiro de 1984, resolveu:
Encarregar 0 Secretario Regional do Equipa
mento Social de abrir concurso publico para 0 for
necimento e assentamento de mobiliario para as
novas Escolas Prtrnarias do Ribeiro Domingos
Dias, Lombo dos Aguiares e Nazare.
Presidencia do Governo Regional. -

0 Pres i

APROXJM

1.2·000

dente do Governo Regional em exerclclo, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Besolucao n," 122/84

1 - Quando da adjudicacao da empreitada da
Escola Secundaria da Levada, nao foram conside
radas as zonas envolventes, referentes ao pavi
lhao desportivo, aos campos ao ar livre e aos
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arruamentos e arredores, por estarem ainda em
apreclacao pelos competentes servicos 0 que
mais conveniente se tornava realizar e, alnda, por
o inicio da construcao dos edificios da Escola ser
imprescindivel naquela data, permitindo a possi
bilidade da sua utlllzacao no ana lectivo de 1984/
/85.

2 No entanto, para que seja possivel, a
escola funcionar em Outubro 84, com os minimos
apoios gimno-desportivos, torna-se agora neces
sario 0 contrato adicional das sub-fases A e B.
A primeira sera realizada total mente ate essa da
ta, mas abrangendo uma pequena parte da segun
da que interliga com aquela, tendo aBo restante
desenvolvi mento no decorrer de 1985, depois de
liberto 0 terreno das lnstalacoes escolares pre
-fabricadas ai existentes.
Assim, 0 Conselho do Governo, reunido em
plenario em 26 de Janeiro de 1984, resolveu auto
rizar a celebracao do contrato adicional
emprei
tada de construcao da Escola Secundarla da Leva
da, com a firma Alberto Martins de Mesquita &
Filhos, Lda., pelo valor de 133229281$70, corres
pond endo
28 113 165$00
sub-fase
A
e
105116116$70
sub-fase B.

a

a

a

Presidencla do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional em exercicio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Resoiu~io

n: 123/84

o Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 26 de Janeiro de 1984, resolveu:
Adjudicar
firma Geocontrole a empreitada
de execucao de micro estacas a realizar nos ter
renos confinantes ao Campo de Futebol do Porto
da Cruz, pelo valor de 9997800$00.
Mais resolve autorizar a celebracao do res
pectivo contrato.

NOMERO 4

Construtores,
e Corneroio, SARL» e «Hiqeral ACE», para execucao, respectivamente, das obras
« Construcao de 204 fogos Nazare I» e «Infra
estruturas do Plano Integrado da Nazare, 1: fase»,
Na sequencia, apresentararn cada um dos re
feridos empreiteiros ao Governo Regional uma
proposta que contemplava 0 acabamento das
obras dentro de brazos considerados aceitaveis,
dando como sarantla do seu cumprimento, a nao
exlqibllldade dos montantes que 0 Governo Re
gional Ihes for devedor ate ao montante de
140 000 contos.
Estas propostas foram em principio aceites
pelo Plenario do Conselho do Governo de 19/1/84
desde que a realizacao das obras se fizesse de
acordo com as condlcoes expressas num parecer
da Secretaria Regional do Equipamento Social a
incluir em contratos suplernentares a celebrar
com cada urn dos referidos empreiteiros enos
quais tarnbem se consaqrara a garantia aclrna men

c.onada.
Nestes termos, 0 Conselho do Governo, reu·
nido em plenarlo em 26 de Janeiro de 1984, resol
veu:
1 Revogar a Hesolucao n." 69/84, de 12
de Janeiro.
2 - Aprovar as minutas dos contratos suple
mentares a celebrar com as firmas «Jose Ribeiro
lndustrias e Comercio, SARL» e «Hiqeral 
Construtores, ACE".

Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional em exerclclo, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

a

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional em exercicio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Hesolueao n,o 125/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Janeiro de 1984, resolveu:
Aprovar a Decreto Regulamentar Regional so
bre a «Regime Juridico do horarlo de funclona
menta dos estabelecimentos comerciais na Re
giao Autonorna da Madeiras.
Presldencia do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional em exercicio, Manuel
jorge Bazenga Marques.

Hesolueao n,o 124/84
A Hesolucao n." 69/84, de 12 de Janeiro, en
carregou 0 Secretario Regional do Equipamento
rescisao dos contratos de
Social de proceder
empreitada celebrados entre a Regiao Autonoma
da Madeira e as firmas «Jose Ribeiro, lndustrias

a

Hesolucao n. 126/84
O

o Ccnselho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Janeiro de 1984, resolveu:
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Autorizar a celebracao do contrato adicional
com a firma Tecnovia - Infraestruturas Jose Gui
Iherme da Costa, Ld.", referente a empreitada de
«recuperacao do pavimento da E.R. 101 entre a
Calheta e Ponta do Sol », no valor de 72650992$00.

a

Presidencia do Governo Regional. Prest
dente do Governo Regional em exercicio. Manuel
Jorge Bazenga Marques.

a) Aprovar a minuta do auto de expropriacao
da parcela de terreno n.o 1, necessaria a «obra de
construcao da concordancla da E. R. 102 com a
Estrada Visconde Cacongo, no Funchal », em que
sao expropriados Antonio Dias e consorte D. Ge
noveva de Freitas Dias;
b) Delegar as poderes de representacao da
Reqiao Autonorna. na assinatura do auto, no Se
cretario Regional do Equipamento Social.

a

Hesolucao n.' 127/84

a

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Janeiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do auto de expropriacao
da parcela de terreno n.O 31, necessaria a «obra
de construcao da Estrada Regional n." 110 (Vi la
-Porto), sitlo do Penedo, freguesia e concelho do
Porto Santo», em que sao expropriados Robert
Jack Snapper e Margariet Helene Snapper;
b) Delegar as poderes de representacao da
Hesiao Aut6noma, na assinatura do auto, no Se
cretario Regional do Equipamento Social.

a

Pres i
Presldencla do Governo Regional. dente do Governo Regional em exerciclo, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Pres i
Presidencla do Governo Regional. dente do Governo Regional em exerciclo, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Besclucao n.o 130/84

a

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Janeiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do auto de expropriacao
da parcela de terreno n." 26, necessaria a «obra
de construcao da E. R. n.O 110 (Vila-Porto l , no sitio
do Penedo, freguesia e concelho do Porto Santo»,
em que sao expropriados John Nepomuceno da
Camara e consorte representados par Casimiro
Teixeira Goncalves:
b) Delegar as poderes de representacao da
Heqiao Aut6noma, na assinatura do auto, no Se
cretarlo Regional do Equipamento Social.

a

Hesolucao n.O 128/83

a

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Janeiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do auto de expropriacao
da parcela de terreno n." 15, necessaria a « obra
de construcao da E. R. n.' 110 (Vila-Porto), no sitlo
do Penedo, freguesia e concelho do Porto Santo»,
em que e expropriada D. Beatriz de Sousa Gordon
Chaves;
b) Delegar as poderes de representacao da
Reqiao Autonoma, na assinatura do auto, no Se
cretario Regional do Equipamento Social.

a

Presi
Presidencia do Governo Regional. dente do Governo Regional em exercfcio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Hesolucao n.O 129/84

a

Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 26 de Janeiro de 1984, resolveu:

Presi
Presidencia do Governo Regional. dente do Governo Regional em exerclcio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

SECRETARIA REGIONAL DO TRABALHO
Despacho Normativo N.o 1/84

Pelo Despacho Normativo n.? 14/83, de 30 de
Dezembro de 1983, foi esclarecido que 0 orga
nismo regional a que se refere a artigo 2.° do
Decreta-Lei n." 377/83, de 10 de Outubro, e 0 Ser
vlco Regional de Conciliacao do Trabalho criado
pela Sec<;:80 VI do Capitulo II do Decreta Regu
lamentar Regional n.? 2/81/M. de 26 de Feve
reiro.
Verifica-se, entretanto, que a referido Servi
<;:0 nao esta organicamente estruturado em ter
mas de poder, par si so, responder as questoes
subjacentes
sua natureza e atrlbulcoes.
Ha, assim, que tamar as providencias ade
quadas par forma a que a processo de regional i
zacao das atrtbuicoes e cornpetenctas no ambito

a
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das comiss6es de conciliacao e julgamento te
nha efectiva expressao pratica. A formula encon
trada e, de momento, a que melhor se harmoniza
com a orqanlca e bom funcionamento da Secreta
ria Regional do Trabalho.
Nestes termos, ao abrigo do disposto no n."
1 do artigo 7.° do Decreto Regional n.? 2/76, de
21 de Outubro, 0 Governo Regional, pelo Secreta
rio Regional do Trabalho, determina 0 seguinte:
Onico - A partir da presente data 0 Servi
<;:0 Regional de Conclliacao do Trabalho fica or
ganicamente integrado na Direccao Regional do
Trabalho.
Secretaria Regional do Trabalho. Assinado
em 1 de Fevereiro de 1984. -~ 0 Secretario Re
gional do Trabalho, Manuel Jorge Bazenga Mar
ques.

SECRETARIA REGIONAL DO EOLlIPAMENTO
SOCIAL
Despacho Normatlvo N,o 2/84
Ao abrigo do disposto no artigo 18.° da Por
taria n." 54/80, de 2 de Maio, aprovo as seguintes
lnstrucces necessarias a execucao daquele diplo
ma legal, apllcavel as autorizacoes de ernpresti
mos a conceder at raves da DRHUA em 1984 e a
revlsao das prestacoes sociais dos rnutuarlos be
Flciados com fundo perdido, em anos anteriores.
1. 0 plano de dotacoes concelhias e respec
tivo criterlo serao submetidas pela DRHUA a
aprovacao do Secretario Regional do Equlparnen
to Social, depois de conhecida a verba atribuida
a este programa no Plano/84 e retirada a verba
respeitante ao fundo de ernerqencla destinado a
socorrer sltuacoes graves que exljarn solucoes
imediatas.
2. As Cameras lV1unicipais deverao apresen
tar propostas concretas para apllcacao da dota
cao que Ihes for atribuida durante 0 prazo que
for fixado no despacho de aprovacao pelo Se
cretarlo Regional do Equipamento Social, do pia
no referido no n." 1.
3. As Carnaras Municipais, ao estabelecerem
as actividades prioritartas nos termos do artigo
3.° da Portaria n.? 54/80 deverao atender prefe
rentemente as obras necessarlas para dotar os
fogos ou os lmoveis das condicoes minimas de
habitabilidade e, no caso de habltacao propria,
ate para adequa-los a composicao dos agregados
familiares residentes.

NLHv1ERO 4

4. Para efeitos do nurnero anterior, as inter
vencoes prioritarias a seleccionar pelas Carnaras
Municipais serao definidas segundo dois crite
rlos baslcos - seguranc;:a e salubridade.
5. Ficam excluidos do programa os im6veis
que constituem habitacao secundaria pr6pria ou
alheia.
6. Sempre que se verifique a venda do fogo
antes de concluida a arnortizacao do ernprestlmo
contraido para a sua reparacao, 0 rnutuario reem
bolsara, no prazo maximo de trinta dias, a im
portancia do emprestimo ainda em divide.
7. 0 custo maximo das obras nao podera ser
superior a 500000$00.
8. Sao considerados tarnbern para efeitos da
alinea b) do n.O 1 do artigo 3.' da Portarla n,"
54/80, as obras de conservacao. reparacao e be
neftciacao de habltacoes cujos proprietaries se
jam as cooperativas de habitacao e pessoas co
lectivas de direito privado e utilidade publica
administrativa. Nestes casos nao havera conces
sao do subsidio a fundo perdido referido na a Ii
nea e) do n." 10.1.
9. Os agregados familiares dos mutuaries dos
emprestimos a conceder ao abrigo da aliena b)
do nurnero 1 do artigo 3.°, nao poderao ter rendi
mentos i1iquidos medics mensais que excedam
os indicados no quadro seguinte:
Numero de pessoas do agregado

lliendimento
240COSOO

Uma pessoa ...
Duas pessoas

36000$00

Tras pessoas '"

42000$00

Ouatro ou mais pessoas ...

48000$00

10.1 Os ernprestlmos referidos no nurnero
anterior serao concedidos nas seguintes condi
coes:
a) Taxa de juro anual b) Prazo
anos:

maximo

de

15%;
arnorttzacao

-

doze

c) Prestacao social mensa I (P) - Em funcao
do rendimento iliquido medic mensa I do agrega
do familiar (R) e da taxa de esforco (T) conforme
a Tabela I em anexo, e do nurnero de elementos
do agregado familiar (n), ate um maximo de seis ,
de acordo com a f6rmula seguinte:
P=TX [R-O,5x(n-1)]
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A prestacao minima e fixada em 5% do sa
lario minima nacional rnedio mensa I (Sm).
Todos os va/ores da prestacao social serao
arredondados por excesso para a dezena de es
cudos seguinte;
d) Nos casos em que 0 valor encontrado na
Tabela I permita a arnortizacao total do empresti
mo efectuado, a prestacao mensa I a pagar pelo
mutuarlo sera 0 valor imediatamente inferior da
Tabela II, correspondente ao ernprestimo efec
tuado, que se rnantera constante durante todo 0
perfodo de amortizacao:
e) Nos casos em que 0 valor encontrado na
Tabela I nao permita a arnortizacao total do em
prestimo efectuado no prazo maximo estabeleci
do, a prestacao mensal a pagar pelo mutua-to
sera esse valor, que sera actualizado anua!mente.
a subsfdio a fundo perdido correspond era a
diferenca entre 0 montante do ernprestlmo con
cedido e 0 valor actualizado das prestacoes efec
tivamente recebidas, pel a ou atraves da DRHUA.

10.2. as mutuarios. que nao ten ham rendi
mentos que permitam a flxacao de uma presta
cao mensa I suficente para a arnorttzacao total
do ernprestimo, deverao actualizar anualmente a
declaracao dos seus rendimentos e a composi
cao do seu agregado familiar.
11. No caso de nao ser obtido 0 acordo a que
se refere 0 n." 4 do artlqo 10.0 da Portaria n." 54/80,
o dono da obra devera, no prazo de dez dias, in
dlcar uma entidade que realize a obra nas mes
mas condlcoes e por custo nao superior.

12. A falta da lndlcacao referida no numero
anterior no prazo fixado tem como consequencia
a desistencla do pedido de ernprestimo.
13. Todas as alteracoes fundamentais ao pla
no de obras inicialmente apresentado deverao ser
aprovadas pela DRHUA, depots de obterem a con
cordancla da respectiva Camara Municipal.

14. As Cameras Munictpals. especial mente
nas zonas rurais, deverao interessar as Juntas de
Freguesia em todas as operacoes respeitantes a
execucao deste programa, que sejam da sua com
petencia,
15. Nos casos de falsas declaracoes ou de
nao cumprimento de obrlqacoes assumidas, a
DRHUA podera rescindir 0 contrato, com lmedia
to vencimento do montante em dfvida e do en
cargo resultante da actuallzacao da taxa de juro
para 0 valor normal do mercado.
16. As Carnaras Municipais deverao afixar,
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todos os anos, edital onde consta a relacao dos
particulares beneficiados com emprestlrnos no
ambito da Portaria 54/80, de 2 de Maio, com indi
Ca9aO dos seus nomes, montantes e prazos de
amortizacao dos emprestirnos concedidos, natu
reza dos mesmos emprestlrnos (com ou sem sub
sidio a fundo perdido) e prestacoes mensais de

amortlzacao.
17. A Tabela lanexa e apllcavel a actualiza
cao anual das prestacoes sociais a pagar pelos
mutuaries com contratos ja celebrados ao abri
go do n." 3 do artigo 4. 0 da Portaria 54/80, de 2
de Maio, bem como para a flxacao e actualizacao
das prestacoes a pagar pelos novos beneficlartos
de emprestlrnos.

18. A DRHUA devera, ate 30 de Novembro
de 1984, proper ao Secretarlo Regional do Equipa
mento Social as Instrucoes necessartas a execu
<;:ao da Portaria n." 54/80 para 0 ana de 1985.
Secretaria Regional do Equipamento Social, 1
de Fevereiro de 1984. - a Secretario Regional
do Equipamento Social, Eduardo Caldas de Oli

veira.
TABELA I
Taxa de Esfor,.:o
(T)

Rendimento (R)
(contos)
R

<

SOl

SOl :<::; R

<

1,5

0,15

---------.----1,5 X Srn :<::; R

<

x

0,175

Sm

0.2

2 X SOl

0,25

R 2':: 2 X SOl

TABELA II
Prestacoes

rnensais

para

amortizacao

de

100000$00, num periodo de tempo vartavel de urn
a doze anos,

a taxa

de [uro de 15% ao ano.
Mensalidades

Amortizac;ao em anos

Um
Dais

,

,
"

ires

.

Ouatro

'"

Cinco
Seis
Sete...
Oito

'"

.

..
'"
'"

Onze

'"

Doze
NOTA -

..

,

Nove

Del

.
.

Para

3420$60
2735$60
2356$30

.
..
'"

2063870
1 877$20

.

1 636$80

..

1 556$20

.

1 492$30

..

1 444$10

1 740$50

montante diferente de 100 000$00
pe.o
rnu.tiplo
au submultip.o de

qualque r

multipllcar
·IOOOOOSOO.

8981$50
4804$10
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NOMERO 4

ceado, de origem Continental, fica sujeita, na Re
nea e) do n." 1 do art." 1.0 do Decreto-Lei n.?
329-A/74, de 10 de Julho.

SECRETARIA REGIONAL DO COMERCIO
E TRANSPORTES

Portaria N.o 5/84

Manda 0 Governo Regional da Madeira, pelo
Secretario Regional do Comercio e Transportes
aprovar 0 seguinte:

Sao e levadas para 150$00 e 75$00, respecti
vamente, as taxas a que se refere 0 artigo 1. da
portaria n," 214/82, de 2 de Dezembro.
0

ARTIGO 2.'

o n.?

1 do artigo 2.0 da mesma portaria pas
sa a tel' a seguinte redaccao:
As lmportanclas cobradas nos termos do ar
tigo anterior revertem, em partes iguais, como
emolumentos sujeitos ao regime dos vencimentos
de exercfcio, em prove ito dos funcionarios do
quadro da Direccao Regional da Adrninlstracao
Publica.
ARTIGO 3.'

o

montante das taxas fixadas no artigo 1.°
desta Portaria pode ser actualizado a todo 0 tem
po pelo membro do Governo com poderes para
o efeito.
Secretaria Regional do Comerclo e Transpor
tes. Assinada em 31 de Janeiro de 1984. 0
Secretario Regional, Miguel Jose Luis de Sousa.

Portaria N.o 7/84
Sendo 0 regime de cornercializacao na Re
giao Aut6noma da Madeira, de varies bens, de
signadamente qeneros alimentfcios essenciais,
estreitamente dependentes do regime de comer
ciallzacao desses bens no continente sob pena
de dlstorcoes e desigualdades lnjustificaveis nos
circuitos e nas economias dos comerciantes, e
tendo, a nfvel nacional, a Portaria 961/83, de 5
de Novembro, passado a venda do arroz bran
queado ou glaceado do regime de precos maxi
rnos para 0 regime de margens fixas de comer
ciallzacao. ao abrigo do disposto no n." 2 do arti
go 7.°, do Decreto Regional n." 2/76, de 11 de No
vembro, manda 0 Governo Regional da Madeira,
pelo Secretarlo Regional do Cornercio e Trans
portes, aprovar 0 seguinte:
-

-

As margens maxirnas de comerciali

zacao de arroz branqueado ou glaceado sao as
seguintes:
a) Para 0 armazenista, 6%. calculada sobre
o preco de custo em arrnazem:

ARTIGO 1.'

1.0

2.0

A venda de arroz branqueado ou gla

b) Para 0 retalhista, 10%, calculada sobre 0
preco maximo de venda pelo armazenista.
Qualquer agente econ6mico legal men
3.0 te habilitado para 0 exercfcio da actividade de
comercio de produtos alimentares pode acumu
lar a totalidade ou parte da margem de comercia
lizacao nao utilizada.
4. 0 Qualquer que seja 0 numero de agen
tes intervenientes no circuito de cornercializacao.
nao e permitida a utllizacao de margens que, no
seu conjunto, ultrapassem 0 limite resultante da
aplicacao do disposto no n." 2.0 •
5.° 0 disposto na presente portaria nao
se aplica aos produtos acondicionados em ernba
lagens pr6prias para a venda aos grandes utiliza
dores. nas vendas a estes.
6.° - Consideram-se grandes utilizadores os
que exercem actividades classiftcadas na subdi
vi sao 63 da classlftcacao das actividades econo
micas, incluindo estabelecimentos militares a cor
poracoes militarizadas e cantinas dos estabeleci
mentos de ensino, enos desdobramentos da mes
giao Aut6noma da Madeira ao regime de margens
de cornerciallzacao fixadas a que se refere a ali
ma classtficacao 9330.1.0, 9342.0.0 e 9343.0.0.
7.° - Os vendedores por grosso sao obriga
dos no momento da entrega dos produtos, a for
necer aos compradores documento da venda
(guia de remessa, factura, etc.I, do qual deverao
constar, obrigatoriamente, os seguintes ele
mentos:
a) Nome, sede ou domicflio do vendedor e
do cornprador:
b) Data. quantidades e precos unitarios de
cada produto transaccionado;
c) Preco de venda no local de entrega.
8.0 1 - as
sente na ausencla,
tados pelos orqaos
cumento de venda

retalhistas, ou quem os repre
sao obrigados, quando solici
de flscallzacao, a exibir 0 do
referido no nurnero anterior.
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2 - A nao apresentacao do aludido documen
to de venda, sob a aleqacao de nao Ihe ter sido
passado, se ter extraviado au outros motivos, nao
constitui para 0 retalhista circunstancla dirimen
te da sua responsabilidade criminal.
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Assim, tendo em consideracao a desenvolvi
mento da autonomia regional com a consequente
transferencia para a Regiao Aut6noma da Madeira
de cornpetencias anteriormente cometidas a ser
vices do Governo da Republica, e ao abrigo do
artigo 10. n. 2, alinea h) do Decreto Regulamen
tar Regional n." 17/82/M, de 31 de Agosto, manda
a Governo Regional da Madeira, pelo Secretario
Regional do Cornerclo e Transportes, 0 seguinte:
0

O

,

3 Serao considerados como inexistentes
os documentos de venda quando nao contenham
todos os elementos referidos no ruirnero 4.0 deste
diploma.
9. Cumpre ao retalhlsta identificar 0 ven
dedor dos produtos referidos no n." 1.0 da presen
te portaria.
0

10.0 Compete ao retalhista a rnarcacao
unitarla nas embalagens, do preco de venda ao
publico de todos as produtos de que trata esta
portaria.
11.0 0 arroz branqueado ou glaceado dos
tipos comerciais Carolina e Gigante que se en
contra nos armazenistas, retalhistas ou equipara
dos, a data de entrada em vigor desta portaria ou
o que seja por este adquirido aos precos constan
tes da Portaria n." 256-E/83. de 5 de Mar90, man
tera as precos rnaxlrnos de venda ao publico de
vidamente impressos nas respectivas embalagens
e prescritos na referida portaria.
12.0 As lnfraccoes ao disposto nesta por
tarla e aplicavel 0 Decreta-Lei n." 191/83, de 16
de Maio, quando nao constituam crime de espe
culacao ou se outra punlcao mais grave nao Ihes
for apl icavel,
Esta pcrtaria entra em vigor no dia
13.0 seguinte ao da sua publlcacao.
Secretaria Regional do Cornercio e Transpor
tes. Assinado em 31 de Janeiro de 1984. - 0 Se
cretario Regional do Cornerclo e Transportes, Mi
guel Jose Luis de Sousa.

1.0 - Os Services de Industria e Electricidade
da Direccao Regional do Cornerclo e Industria pas
sarao a elaborar, na Heqiao Aut6noma da Madeira,
a estatistica das instalacoes electrtcas, nos ter
mas do Decreto n." 22047, de 29 de Dezembro
de 1932, e da Portaria n. 8306, de 6 de Dezern
bra de 1935, sem prejuizo do disposto no Decreto
Regulamentar Regional n. 14/M/80, de 31 de De
zembro.
O

O

Os concesstonarios au exploradores de
2.0 instalacoes electrlcas de servico publico e os pro
prtetarios de lnstalacoes produtoras de enersta
electrlca de service particular deverao igualmente
remeter aos Services de Industria e Electricidade
da Direccao Regional do Cornercio e Industria, nos
prazos determinados na Portaria n." 8306, de 6
de Dezembro de 1935, um exemplar da nota esta
tistica a que se refere 0 artigo 1.° do Decreta n.'
22047, de 29 de Dezembro de 1932.
3.° Para efeitos do nurnero anterior, as
Services de Industria e Electricidade da Direccao
Regional do Comerclo e Industria ernltirao e en
vlarao as necessaries boletins aos concesslona
rios e aos proprietarios das Instalacoes, que Ihes
rerneterao depois de devidamente preenchidos.
4.0
vigor.

-

Esta portaria entra imediatamente em

Secretaria Regional do Cornerclo e Transpor
tes. Assinada em 31 de Janeiro de 1984. - 0 Se
creta rio Regional do Cornerclo e Transportes, Mi
guel Jose Luis de Sousa .

Portarla N: 8/84

o

Decreto n," 22047, de 29 de Dezembro de
1932, considera a estatistlca das lnstalacoes elec
tricas como um elemento de valor que convern
manter e aperfelcoar e chrisa os concessionarlos
ou exploradores de instalacoes electricas de ser
vlco publico e as proprletarlos de lnstalacoes pro
dutoras de energia electrica de servlco particular
a elaboracao, ern cad a ano, de uma nota estatls
tica da exploracao do ana anterior.

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCACAO

Portaria N.' 6/84

Nos termos da actual Lei Orqanica da Secre
taria Regional de Educacao, aprovada pelo De
creta Regulamentar Regional n." 1/82/M, de 29
de Janeiro, a Dlreccao Regional de Flnancas, Ad
mmlstracao e Pessoal, consubstancia uma Dlvlsao
de Pessoal que se encontra por preencher.
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NUMERO 4

Considerando a experlencia adquirida e a qua
lidade dos servlcos desempenhados pelo licen
ciado Silvio Asostinho Jose Ferreira da Silva 
que interinamente vem desempenhando tais
funcoes:
Considerando 0 disposto no n.O 3 do artigo
2.° do Decreto Regional n." 25/79/M, de 30 de

E preterido no provimento do lugar de Chefe
de Dlvlsao de Pessoal da Direccao de Hnancas.
Adrnlnlstracao e Pessoal, 0 requislto exigido no
n.o 1 do artigo 2.° do Decreto Regional n.O 25/79/M,
de 30 de Outubro.

Outubro:

Secretaria Regional de Educacao. Assinada
em 1 de Fevereiro de 1984. - 0 Secreta rio Re
gional da Educacao, Eduardo Antonio Brezso de

Manda 0 Governo Regional da Madeira, pelo
Secretarlo Regional de Educacao autorizar 0 se
guinte:

Castro.

Preco deste numero. 27$00
ASSINATURAS

«Toda a corresponaencia, quer of i
cial, quer relativa a anuncios e a
assinaturas do Jornal Oficial deve
ser dirigida

a

dencia

Governo

do

Madeira»,

Secreta ria da Presl
Regional

da

As
A
A
A

tres series Ano 1 650$00
Semestre......
1.· se,ne
650$00»
2.'
»
650$00»
3.·
»
650$00"
Nutneros e Su1l'lement08 -

900$00
350$00
:150$00
350$00

preco POl' pagina, 1$50

A estes val.ores aeresoem os partes de eorreio
(PortariA n.- 208/82, de 28 de Dezembro)

Compostcao e Impressao Tip.

~ornal

da Madeira»

,,0 preco dos anuncios e de 10$
a linha, acrescido do respective im
pasto do 8elo, dependendo a sua
publlcacao do pagamento antecipa
do a efectuar na Secretaria da Pre
sidencla do Governo Regional da

Madeira»,

