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SUMARIO

Resoluc;ao n.' 242/84:

a

Concede 0 aval
firma William Hinton & Sons, l.da. para
garantir a subscricao de uma livranca no valor de
20000000$00, incumbindo 0 Secretario Regional do PIB,
ncamento e Fir.:::n<;as de outorqar no respectivo terrno
de aval.

ASSEMBLEIA REGIONAL
Decreto Legislativo Regional n.: 2/84/M:

a

Aplica
Regiao Aut6noma da Madeira, com algumas mo
dtflcacoes, 0 Decreta-Lei n." 274/82 de 14 de Julho, alte
rado pelo Decreto-Lei n." 62/83, de 2 de Fevereiro, que
estabelece 0 regime de .trasladac;&o, rernocao e inclne
racao dos restos mortais de cldadaos.

Besolucso

11:

243/84:

Coniere ao Secretario Regional do Comercio e Transportes
plenos poderes para representar a Regiao na assern
bleia Geral da Sociedade comercial «Cimentos Madeira,
Lda.»,

Decreto Legislativo Regional n." 3/84/M:
Resoluc;iio

Proibe, a partir de 1 de Janeiro de 1985, a extraccao de
arela, qravilha, burgau e demais materials inertes simlla
res no leito das aquas do mar.

PHESIOENCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resoluc;iio

n: 238/84:

a

Resoluc;ao n," 239/84:

Aprova a minuta do auto de exproprlacao de uma par
cela de terreno do predio urbano denominado «Chalet
Vicente» loca/izado no sitio da Casa Branca, freguesia de
Sao Martinho .conce.ho do Funchal, necessarlo
«Obra
de correccao e alarqamento da ER 101, entre 0 edificio
denominado «Navio Azul e a Travessa do Valente, no si
tio da Ajuda, freguesia de Sao Martinho, concelho do
Funchal» e de!ega os poderes de representacao da He
giao Aut6noma da Madeira, na assinatura do auto, no Se
cretario Regional do Equipamento Social.

a

n: 240/84:

Autoriza a Caixa Econ6mica do Funchal a abrir, uma De
pendcncla Urbana na periferia do Mercado dos l.avrado
res.
Resoluc;ao

a

Aplica
Admlnlstracao Regional da Madeira a «resolucao»
do Conselho de Ministros que procedeu a actualizacao da
tabela de ajudas de custo para miss6es oficiais ao estran
qeiro, revogando a -resolucao» do Governo Regional n."
666/82.
F:esoluc;C;o n." 245/84:

Aprova a minuta do auto de expropriacao da parcela n." 3,
necessaria
«Obra de esforco Lie repovoamento florestal
da II,ha do Porto Santo» e de/ega os poderes de repre
sentacao da Regiao Aut6noma na assinatura do auto, no
Secretario Regional da Agricultura e Pescas

Resoluc;ao

n: 244/84:

n: 241/84:

Resolve que a termlnoloqia a ser adaptada pela Admlnis
tracao Publica quando referindo a Quinta Vigia, sera a de
«Presidencla do Governo».

Concede um susidio de 20 000 000$00
de Camara de Lobos.

a Camara

Municipal

Besolucao n." 246/84:
Atrlbul ao tecnico superior principal Jose Manuel Cor
reia Fernandes Fonseca, da Secretaria Regional da Agri
cultura e Pescas com efeitos a partir de Fevereiro de
1984, a cas a de funcao n." 19, do Bairro da Ajuda visto
encontrar-se devo/uta.
Resoluc;ao n." 247/84:

Adquire atendendo ao valor cultural que se reveste para
a Regi60 0 espollo de «Perestrelo Fot6grafo» que passara
a figurar no "Museu de Fotoqrafia-.

Besolucao n." 248/84:
Apoia em 1200 contos a particlpacao da Madeira no Fes
tival Mundial de Folclore a ter lugar em Franca.
Resoluc;ao

n: 249/84:

Actualiza a rernuneracao mensa! dos trabalhadores rurais
ao servlco do Governo Regional, incluindo os fundos e
instltutos publlcos personalizados inseridos na estrutura
ou sob tutela 90 Governo.
Resolm,ao n: 250/84:

Aprova 0 projecto de Portarla dos Ministerios das Finan
cas e do Plano e do Equiparrrmto Secial que determina em
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relacao a Regiao Autonoma da Madeira que os val ores
fixados no quadro I (classe de fogos) da portaria n.O 5/84.
de 4 de J neiro scjam acrescidos em 40%.
Resolll~iio 11.°

251/84:

Autoriza a celebracao do contrato adicional com a firma
Lourenco, Simoes e Reis, Lda., referente as obras do
Hospicio Imperatriz D. Amelia

NUMERO 8

SECRETARIAS REGIONAIS DO PLANEAMENTO

E FINAN<;AS E DO COI'v1ERCIO E TRANSPORTES
D::spacho Normative 3/34
Fixa 0 preco do tabaco da n,MCJ "SG Export» produzido
no Continente.

SECRET,D,R1A REG!ONAL DO COMERCIO
Resoluc;iio n.O 252/:::4:
Procede ao ajuste directo da construcao das infraestrutu
ras de r poio ao Parque de campisrno do Porto Santo com
a firma Ortecnlca-e-Orqanizacao Tecnica de Construcao,
Lda..

E TRANSPORTES
Portaria n." 14/84:
Rectifica a portaria n." 3/84, de 19 de Janeiro referents a
s portuarras.

t8X'

Resolu~iio 11.

0

253/84:

Concede GO Cluoe Sport Maritime U!l1 subsidio de 50
centes destinado a compartlcipacao nas despesas com a
deslocacao dos seus nadadores e tecnlcos acompanhantes
ao continente a fim de participar 110 Carnpeonato de Por
tugal de Ciubes em natacao.
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ASSEMBLEIA HEGIONAL

Decreto Legislativo Regional n." 2/84/M
de 14 de Marco

Resoluc;iio

11."

254/84:

Aprova a minuta do auto de expropriacao das parcels.s
de terre no n." 33 e 35 necessarias a «Obr a de correccao
e alargamanto da ER n.' 215 (Estrada Monumental). loca
Iizados nos sitios cia Ajuda (Ponta da Cruz], e Piornais,
fr iquesia de Sao Martinho concelho do Funchal e del ega
os poderes de representacao da Heqiao Autonoma, na
assinatura do auto no Secretario Regional do Equipamento
Social.

Resoluc;ao

11."

255/84:

Concede um subs idio em especle no valor global de
1 600000S00 a empresa Agostinho de Sousa & Camacho,
l.da., no ambito do apoio as pequenas e medias empresas
industrlais.

Trasladacao de cadaveres

o

Decreta-Lei n." 274/82, de 14 de Julho, dis
poe, no seu artiga 39.°, que 0 respectivo ambito
de aplicacao pode ser tornado extensivo a Heqiao
Autonorna da Madeira.
Assim, e reconhecendo validade regional ao
novo regime de trasladacao, rernocao e enterra
mento de cadaveres institufdo POl' aquele diploma:
A Assembleia Regional da Madeira decreta,
nos termos da alfnea a) do artigo 229.° da Consti
tuicao, 0 seguinte:

Besolucao n." 256/84:
Atribui a algumas Carnaras Municipaise Juntas de fre
guesia a quantia global de 424050 contos para Investimen
tos do Plano.
Besolueao n.O 257/84:
Concede 0 aval a Empresa de Eiectricidade da Madeira,
E. P. para garantir a subscrlcao de uma livranca no valor
de 22000000$00, incumbindo 0 Secretario Regional do Pla
neamento e Hnancas de outorgar no respectivo terno de
aval.

Portaria n: 15/84:

Artigo 1.° - 0 Decreto-Lei n." 274/82, de
de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n," 62/83,
2 de Fevereiro, apllca-se a Heqiao Autonorna
Madej ra com as modificacoes constantes dos
tigos seguintes.

14
de
da
ar

Artigo 2.° - As referencias a autoridade sa
nitaria tem-se como feitas as entidades que, em
cada municfpio, estao legalmente incumbidas de
exercer as funcces de delegado ou subdelegado
de saude.

Flevoga a portaria n.: 159/84, de 22 de Dezembro.

PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL
E SECRETARIA REGIONAL DO EOUIPAMEI\JTO
SOCIAL
Despacho Conjunto
Regulamento dos concursos para lugares de acesso dos
quadros de pessoal da Secretaria Regional do Equipamen
to Social.

Artigo 3.° - Para 0 licenciamento da crerna
9ao ou lnclneracao dos restos mortais de cida
daos falecidos no estrangeiro sao cornpetentes:
a) 0 comandante regional da Polfcia de Segu
ranca Publica, como autorldade policia/;
b) 0 director regional de Saude Publica, como
autoridade sanitaria.

15 DE MARCO DE 1984
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o

Artigo 4.0 - A autorizacao mencionada na ali
Ilea b) do n." 2 do artigo 17.° e concedida, me
diante parecer favoravel das entidades ai referi
das, par portaria do Presidente do Governo Regio
nal.

Presidente da Assembleia Regional, Ema
nuel do Nascimento dos Santos Rodrigues.

Artigo 5.° - 0 reconhecimento da existencia
nos cemlterios das condicoes tecnlcas adequadas
crernacao au incineracao de cadaveres sera feito
par despacho conjunto do Presidente do Governo
Regional e do Secretarlo Regional dos Assuntos
Sociais, publicado no Jamal Oiiciel da Regiao Au
tonome da Madeira.

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

Artigo 6.° - 0 auto de noticia a que alude a
n." 2 do artigo 7.°, a ilvre-transito mortuar!o, a ates
tado medico-sanitaria a que se refere a alinea a)
do n." 2 do artigo 8.° e a autorlzacao para acre
macae au lncineracao de restos mortais serao erni
tidos de conformidade com as modelos previstos
no artigo 33.°, devidamente adaptados.

Proibicao de extraccao de inertes 110 leito maritima
do arqulpelaqo da Madeira

a

Artigo 7.° - 0 ambito territorial definido pelo
artigo 38.° considera-se como abrangendo a Re
giao Autonorna da Madeira, bem como a traslada
Gao dos restos mortals de cidadaos falecidos na
Regiao e cuja lnumacao tenha lugar no continente
ou dos cidadaos falecidos no continente cuja inu
macae tenha lugar na Regiao.
Artigo 8.° - 1 - Na area da Reqiao compete
judicial competente, depois de ouvi
das as autoridades policiais, designar a entidade
rernocao dos restos mortais de
que procedera
cidadaos encontrados sem vida fora dos domlci
lios, bem como do lugar para onde deve ser feita.

a autoridade

a

2 - Igual cornpetencia Ihe e reconhecida nos
casos em que os restos mortais de cidadaos se
jam encontrados sem vida dentro dos domicflios,
desde que exista suspeita de crime ou desconhe
cimento da causa da morte.
Artigo 9.0 As entidades policiais, sempre
que solicitadas a transportar cidadacs supostamen
te ja cadaveres, deverao, nao obstante tal suposi
cao, conduzi-Ios com a maier brevi dade aos ser
vicos de urqencla do hospital au centro de saude
mais proximo, a fim de af 0 medico de service
constatar, se for caso dlsso, a morte clinlca dos
referidos cldadaos, sem prejuizo de a passaqern
do respect iva registo de abita dever ser efectuada
pelas entidades competentes nos termos da lei
geral.
Aprovado em sessao plenarla em 1 de Feve
reiro de 1984.

Assinado em 24 de Fevereiro de 1984.
Publique-se.

Decreto Legislativo Regional n.' 3/84/M
de 14 de Mari;o

Pelo Decreta-Lei n.? 292/80, de 16 de Agosto,
foi condicionada a extraccao de areia na faixa
entre a linha da beira-mar das aquas vivas equino
ciais e a limite das margens das aquas do mar,
bem como, para alern desta faixa, na compreen
dida entre a margem das aquas do mar e uma
Iinha paralela ao seu limite interior e dele afas
tado 1 km.
A Heqiao Autonorna da Madeira, dados as
seus condicionalismos geograficos, e particular
mente sensfvel a estabilidade da sua faixa cos
teira e, concornitantemente, do leito do mar que
Ihe serve de apoio natural. De facto, as caracte
risticas particulares da sua plataforma maritima,
com profundidades e declives elevados, mesmo
junto a costa, obrigam ao estabelecimento de me
didas de proteccao suficientemente cautelosas
com vista a recuperacao inadiavel do meio fisico.
A nao ser assim, podera comprometer-se tarnbern
e definitivamente as equilibrios bioloqico e ecole
gico, com todas as consequencias que dal advirao
para as outras qeracoes. Alias, ja em certas zonas
da ilha da Madeira se verificam acentuados dese
quilibrios do meio ambiente junto
costa, que
poem em perigo vidas e have res das populacoes
locais.

a

Assim, nos termos das alineas a) e m) do
artigo 229.° e do artigo 234.° da Constituicao, a
Assembleia Regional da Madeira decreta, para va
ler como lei. a seguinte:
Artigo 1.° - E proibida, a partir de 1 de Ja
neiro de 1985, a extraccao de areia, gravilha, bur
gau e demais materiais inertes similares no leito
das aquas do mar [tal como e definido no artigo 2.°
do Decreta-Lei n," 468/71, de 5 de Novembro) rela
tivo ao arquipelaqo da Madeira e ate ao limite
da zona economlca exclusiva portuguesa corres
pendente a esta Heqlao Autonorna, definida nos
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termos da Lei n." 33/77, de 28 de Maio, bem como
dos acordos e tratados internacionais sobre a ma
teria de que Portugal seja ou venha a ser parte,
e sem prejuizo destes.
Art. 2.0 1 - A lnfraccao ao disposto no
artigo anterior constitui contra-ordenacao punivel
com a colma de 100 000$ a 200000$. Sendo 0 i;,
fractor pessoa colectiva, a coima aplicavel podera
elevar-se ate ao montante maximo de 3 000 000$,
em caso de dolo.

2 - A tentativa sera sempre punida com coi
ma ate 50 OOV$.

3 - A cumplicidade e 0 encobrimento serao
puniveis com coima correspondente a metade da
aplicavel aos autores.
4 - Ate que se mostre estar findo 0 pro
cesso a instaurar pelo facto da contra-ordenacao :;
paga a coima a que eventual mente haja lugar, apli
ear-se-a 0 disposto no artigo 21. do Decreto-Lei
n." 433/82, de 27 de Outubro.

- - - -
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o Presidente da Assembleia Regional, Ema
nuel do Nascimento dos Santos Rodrigues.
Ass i nado em 24 de Fevereiro de 1984.

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

FRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL

o Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 1 de Margo de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do auto de expropriacao
da parcela n.: 3, necessarta a «Obra de esforco
de repovoamento florestal da IIha do Porto Santo»,
em que sao exproprladcs os Herdeiros de Manuel
Clemente de Castro;

0

Art. 3.
0 regime do Decreto-Lei n." 292/80,
de 16 de Agosto, abrange, na Heqiao Autonorna da
Madeira, nao so a extraccao de areia na faixa lito
ral ou em forrnacoes cativas como ados demais
materia is inertes referidos no artigo 1.0 do pre
serite diploma, seja qual for a sua sttuacao, e a
sua lnfraccao e punlda nos mesmos termos do
artigo 2. 0 •
0

-

Art. 4.0 A autorlzacao a que se refere 0
n." 2 do artigo 4. 0 do Decreto-Lei n.O 292/80, de
16 de Agosto, e, na Regiao Autonorna. da Madeira,
da competencia do Secretario Regional do Co
mercio e Transportes.
Art. 5.
Compete as autoridades marftimas,
portuarlas, policlals, as carnaras municipais e aos
servlcos competentes da Secretaria Regional do
Cornercio e Transportes a fiscalizacao das lnfrac
goes ao presents diploma, que levantarao os cor
respondentes autos de notlcia e os rerneterao a
Capitania do Porto do Funchal ou a Direccao Re
gional do Cornercio e Industria, consoante a in
fraccao se verifique no dominio publico marl
timo ou fora deste, para decisao.
0

-

Art. 6.
0 presente diploma entra em vigor
no dia seguinte ao da sua publlcacao.
0

-

Aprovado em sessao plenaria em 1 de Feve
reiro de 1984.

b) Delegar as poderes de representacao da
Regiao Autonorna da Madeira, na assinatura do
auto, no Secretario Regional da Agricultura e Pes
cas.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional em exerclclo, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Hesolucao 0.° 239/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 1 de Margo de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do auto de exproprtacao
de uma parcela de terreno do predio urbano deno
minado "Chalet Vicente», localizado no Sftio da
Casa Branca, freguesia de Sao Martinho, conce
iho do Funchal, necessarlo a «Obra de correccao
e alargamento da E.R. 101, entre 0 ediffcio deno
minado "Navio Azul» e a Travessa do Valente, no
Sitio da Ajuda, freguesia de Sao Martinho, con
celho do Funchal», em que sao expropriados Lau
rentino de Freitas e mulher;
b) Delegar os poderes de representacao da
Regiao Autonoma da Madeira, na assinatura do
auto, no Secretarlo Regional do Equipamento So
cial.
Presldencla do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional em exercicio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

15 DE MARyO DE 1984
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Besolueao n.O 240/84

do Planeamento e Financas de outorgar no respec
tivo termo de aval.

Ouvido 0 Banco de Portugal, 0 Conselho do
Governo, reunido em plenarlo em 1 de Margo de
1984, resolveu autorizar a Caixa Economica do
Funchal a abrir uma Dependencla Urbana na peri
feria do Mercado dos Lavradores.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional em exerclcio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Ficha tecnlca
Mutuante -

0 Banco Nacional Ultramarino

Mutuario -

A Empresa William Hinton & Sons,

lda.;
Capital Mutuado -

20000000$00

Avalista - 0 Governo Regional representado
pelo Secretario Regional do Planeamento e Finan

cas:
Tltulacao Hesolueao n.O 241/84
Considerando que a Quinta Vigia nao se des
tinara a tesidencia do Presidente do Governo, 0
qual nao abdica de viver na sua residencia pri
vada, mas que estara apenas consignada a insta
lacao de servicos publicos e a actos de represen
tacao oficial em nome da Regiao Autonoma, 0
Conselho do Governo, reunido em plenarlo em 1
de Marco de 1984, resolveu. que a terminologia
a ser adaptada pela Adrninistracao Publica quando
referindo a Quinta Vigia, sera a de «Presldencia
do Governo ».
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional em exerclclo, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Besolucao 0.° 242/84
Ao abrigo do disposto no art." 7.° do Decreto
Regional n." 23/79/M, de 16 de Outubro, a Con
selho do Governo, reunido em plenarlo em 1 de
Marco de 1984, resolveu conceder 0 aval
firma
William Hinton & Sons, Ld.", para garantir a subs
crlcao de uma livranca no valor de 20000000$00,
junto do Banco Nacional Ultramarino, com venci
mento aos 28 dias de Junho de 1984, destinada a
satisfazer 0 pagamento de encargos com a [abo
racao do ana transacto.

a

A presente livranca constitui a reforma par
cial de uma anterior no valor de 30000000$00,
tambern avalizada pelo Governo Regional nos ter
mos da Besolucao n.O 1070/83, tomada em 15 de
Dezembro, e vencida aos 29 dias de Fevereiro de
1984.
Fica revogada a Hesolucao n.O 1070/83.
As condicoes essenciais do aval sao as cons
tantes da flcha tecnlca em anexo.
Mais resolve incumbir 0 Secretario Regional

Llvranca:

Normal (a vigente no mer
Taxa de Juro cado financeiro para operacoes actlvas de prazo
correspondente) ;
Prazo -

120 dias

Data de consol idacao -

1 de Marc;:o de 1984.

Outras condlcoes As normal mente exigi
das para operacoes do mesmo tipo.
Presldencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional em exerciclo, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Besolueao 0.° 243/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 1 de Marco de 1984, resolveu:
Conferir ao Secretarlo Regional do Cornercio
e Transportes, Doutor Miguel Jose Luis de Sousa,
plenos poderes para representar a Regiao Auto
noma da Madeira na assernblela geral da socle
dade comercial «Cirnentos Madeira, Ld."", e, bem
assim, exercer os demais poderes e direitos que
para a Heqlao resultam da sua particlpacao na
referida sociedade.
Presidencta do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional em exercicio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Besolueao 0.° 244/84
Considerando que atraves da « Resolucao» do
Conse/ho de Ministros n," 11-A/84, publicada no
Diario da Republica I Serie, n," 43, em 20.2.1984,
se procedeu a actuallzacao da tabela de ajudas
de custo para mlssoes oficiais ao estrangeiro;

a

Considerando que ha mister, adaptar
Admi
nistracao Regional Autonorna. a mencionada ta
bela;
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o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 1 de Marco de 1984, resolveu:

a

1 - Aplicar
Adrnlnistracao Regional da Ma
deira, com as necessarias acornodacoes aos car
gos, categorias e letras de vencimento, a «Reso
lucao» do Conselho de Ministros 11-A/84, publi
cada no Diario da Republica I Serle. n." 43, em
20 de Fevereiro de 1984;

a

Heqiao Auto
2 No ambito de aplicacao
noma estao compreendidos para alern dos mern
bros do Governo Regional, e pessoal dos seus
Gabinetes, os cargos dirigentes e demais funcio
narlos do Governo Regional, e ainda os integrados
nos Institutos Publicos e fundos publicos persona
lizados;
3 - A nova tabela de ajudas de custo sera
aplicada, a partir de 1 de Janeiro de 1984.
4 - Fica revogada a «Resolucao» do Governo
Regional n." 666/82, publicada no «Jornal Oficia!»
da Heqiao Autonorna da Madeira, I Serle. n." 25, de
2 de Setembro de 1982.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional em exerciclo, Manuel
Jorge Bazenga Marques.
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Fonseca, da Secretaria Regional de Agricultura e
Pescas, corn efeitos a partir de Fevereiro de 1984.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional ern exerclclo. Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Besolucao

0.°

247/84

Dado 0 grande valor cultural que se reveste
para a Heqiao, a Conselho do Governo, reunido em
plenario em 1 de Marco de 1984 resolveu adquirir
par 10000 contos 0 espol io de «Perestrellos Foto
grafo» que passara a figurar no «Museu de Foto
qrafia».

o espolto a adquirir consta nomeadamente de
maquinaria e arquivo fotoqrafico, onde estao re
gistados as maiores acontecirnentos vividos na Re
g·ao e as visitas realizadas
Madeira por altas
personalidades nacionais e internacionais, ligadas
ao mundo da polftica, do cinema. da cultura, etc.

a

Presidencia do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional em exerciclo, Manuel
Jorge Bazenga Marques.
Hesolucao

0.°

248/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 1 de Marco de 1984, resolveu:
Resolucao n," 245/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 1 de Marco de 1984, resolveu:
Conceder um subsidio de 20 000 000$00
mara Municipal de Camara de Lobos.

a Ca

Esta verba sai pelo capitulo 50, divisao 08,
subdivlsao 00, c6digo 71.09 da Secretaria Regio
nal do Planeamento e Financas.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional em exercfcio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Resolucao n," 246/84

o Conselho do Governo, reunido ern plenario
ern 1 de Marco de 1984, resolveu:
Encontrando-se devoluta a casa de funcao n."
19, do Bairro da Ajuda, concedida a LUIS Pereira
de Almeida, atraves da Hesolucao n." 330/81, de
25 de Junho, e a mesma atribuida ao tecnico su
perior principal Jose Manuel Correia Fernandes

Apoiar em 1 200 contos a partlclpacao da Ma
deira no Festival Mundial de Folclore, que tera lu
gar em Franca, este ano.
A representacao madeirense e ccnstituida pelo
Grupo Folclorico da Camacha e da Boa Nova.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Pres [,
dente do Governo Regional em exercicio. Manuel
Jorge Bazenga Marques.
Hesolucao n.o 249/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 1 de Marco de 1984, resolveu:
Actualizar a rernuneracao mensal dos traba
lhadores rurais ao service do Governo Regional,
incluindo os fundos e institutos publicos persona
lizados inseridos na estrutura au sob a tutela do
Governo, para a letra U, da tabela de vencimentos
da funcao publica, sem prejuizo dos salarios cor
rentes da Regiao, quando superiores.
Prestdsnc!a do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional em exercicio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.
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Hesnlucao no" 250/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 1 de Mar<;:o de 1984, resolveu:
Aprovar 0 projecto de Portaria dos Ministerios
das Finances e do Plano e do Equipamento Social,
que estabelece, relativamente a Regiao Aut6noma
da Madeira, que os valores fixados no quadro I
(classes de fogos) da Portaria n.O 5/84, de 4 de
Janeiro, sejam acrescidos duma percentagem de
40% nos termos do quadro anexo, que se cons i
dera parte integrante desta Hesolucao
OUADRO I

Classes de fogos
Valor maximo da habitacao
Classes de fogos

(ern ccntos)

-

segundo a avaliae<ao

da instituicao de credito

A

Ate 3920

B

De 3921 a 5600

C

De 5601

D

.

a 7000

Superior a 7001

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

Hesolucao

n.O 251/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 1 de Marco de 1984, resolveu:
Autorizar a celebracao do contrato adicional
com a firma Lourenco, Simoes e Reis, Lda., refe
rente as obras do Hospicio Imperatriz D. Amelia,
pelo valor de quinze milh6es de escudos
(15000000$00) .

Presidericia do Governo Regional, - 0 Presi
dente do Governo Regional em exercfcio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

c;;ao Tecnica de Construcoes, l.da., pelo valor de
13936956$00, de forma a permitir a utilizacao do
parque de carnpisrno ja no inicio da epoca balnear
na Ilha do Porto Santo.

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

Bescluceo n.' 253/84
Considerando os resultados obtidos pelo Club
Sport Maritimo na fase regional do Gampeonato de
Portugal de Clubes - que Ihe permltlrao disputar
a fase final entre os 10 melhores clubes de nata
cao do pais - 0 Conselho do Governo, reunido em
plenarlo em 1 de Marco de 1984, resolveu conceder
ao Club Sport Maritimo um subsidio de 50 contos
destinado a cornparticipacao nas despesas com a
deslocacao dos seus nadadores e tecnlcos acom
panhantes ao Continente, a fim de tomarern parte
na ja mencionada competicao colectiva nacional.

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

Resolucao

n.O 254/84

o

Conselho do Governo, reunido em plena rio
em 1 de Marco de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do auto de exproprlacao
das parcelas de terreno n.O' 33 e 35 necessarlas a
«obra de correccao e alargamento da E. R. n.O 215
(Estrada Monumental), localizada nos sitlos da
Ajuda (Penta da Cruz) e Piornais, freguesia de Sao
Martinho, concelho do Funchal», em que sao ex
propriados Jose dos Ramos e consorte D. Maria da
Concelcao:
b) Delegar os poderes de representacao da
Regiao Aut6noma, na assinatura do auto, no Secre
tario Regional do Equiparnento Social.

Presidencia do Governo Regional. - 0 Pr esi
dente do Governo Regional em exercfcio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Hesolucao n." 252/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 1 de Marco de 1984, resolveu
Proceder ao ajuste d irecto da construcao das
infraestruturas de apoio ao Parque de Campismo
do Porto Santo com a firma Ortecnlca -- Organiza

Resoluc;:ao n.O 255/84
No ambito do apolo as pequenas e medias em
presas industrials. e tendo em conta 0 interesse
que 0 empreendimento ern vias de acabamento de
tem no parque industrial desta reqiac, 0 Conselho
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do Governo, reunido em plenario em 1 de Marco
de 1984, resolveu:

Junta de Freguesia de S. Goncalo contos.

3 000

1. Conceder um subsidio em especie no V,J
lor global de 1 600000$00
ernpresa Agostinno de
Sousa & Camacho, Lda., clestinados ao ernpreendi
mento da Cancela, freguesia do Canico, concelho
de Santa Cruz.

junta de Freguesia de Santo Ant6nio contos.

3 000

a

2. Incumbir a Secretaria Regional do Equipa
mento Social de proceder
satlsfacao do material
(brita e cimento) a referida empresa e em preen
dimento, atraves do Parque de Material desta Se
cretarla e ate ao valor fixado no n." 1.

a

Presidenc!a do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional em exercicio. Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Junta de Frequesia de Santa Maria Maior 
2 000 contos.
Junta de Freguesia de S. Pedro -

Junta de Freguesia de S. Roque -

5000 con

tos.
Junta de Freguesia da Se -

1 000 contos.

Junta de Freguesia do Monte -

3050 contos.

Junta de Freguesia do lmaculado Coracao de
Maria - 3 000 contos.
Sub-total Total -

Resoluc;ao n.O 256/84

3 500 contos.

26 550 contos.

424050 contos.

2. As verbas tern cabimento na Secretaria 03,
Capitulo 50, Dlvisao 08, subdivisao 00, C6digo 71.09.

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 1 de Marco de 1984, resolveu:
1. Atribuir para Investimentos do Plano das
Carnaras Municipals e Juntas de Freguesia abaixo
indicadas a quantia global de 424050 contos, dis
tribuido da forma que se segue:

Presldencta do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional em exercicio, i'vlanuel
Jorge Bazenga Marques.

Besolueao n.O 257/84
Carnaras Municipais:
Camara Municipal da Ponta do Sol contos.

55000

Camara Municipal da Ribeira Brava contos.

15000

Camara Municipal do Funchal -

145000 con

tos.
Camara Municipal de Machico-70 000 contos.
Camara Municipal de Santana -

25000 contos.

Camara Municipal de Santa Cruz
contos.

11 500

Camara Municipal de S. Vicente contos.

30 000

Camara Municipal do Porto Moniz contos.

22000

Camara Municipal da Calheta- 20000 contos.
Camara Municipal de Camara de Lobos-4 000
contos.
Sub-total -

397500 contos.

Ao abrigo do disposto no arLO 7.0 do Decreta
Regional n.O 23/79/M, de 16 de Outubro, a Conse
Iho do Governo, reunido em plenario em 1 de
Marco de 1984, resolveu conceder 0 aval a Em
presa de Electricidade da Madeira, E. P., para ga
rantir a subscricao de uma livranca no valor de
22 000 000$00, junto da Caixa Econ6mica do Fun
chal, com vencimento aos 11 dlas de Fevereiro de
1985 e, que se destinou a compra de um grupo
electroqeneo de 1 200 Kw, instalado na Central
Terrnica do Porto Santo.
A presente livranca constitui reforma parcial
de uma anterior no valor de 24000000$00, tambern
avalizada pelo Governo Regional nos terrnos da Re
solucao n.O 168/83, tornada em 17 de Fevereiro,
descontada na mesma lnstltulcao de credito e ven
cida em 11 de Fevereiro de 1983.
Fica revogada a Hesolucao n.O 168/83.
Mais resolve incumbir 0 Secretario Regional
do Planeamento e Flnancas de outorgar no res
pectivo termo de aval.

Juntas de Freguesia:
Junta de Frequesia de S. Martinho centes.

3000

Presidencia do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional em exercicio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.
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Portaria n," 15/84
Atraves da Portaria n. 159/83, de 22 de De
zernbro foi fixada uma taxa de 30$00 pat" litre aos
vinhos de mesa engarrafados entrados na Heqlao
Autonorna da Madeira, obtendo-se par aplicacao
daquela taxa as receitas lndispensavels para a re
conversao das castas hibridas em castas produto
ras de vinho exportavel au accite pela Comunidade
Economica Europeia.
Q

Contudo, dado a exito conseguido em conver
sacoes com a Governo da Republica, que permitem
facultar
Heqiao ajudas de pre-adesao a C. E. E.
no sentido de se proceder a reconversao vinfcola,
entende-se que a taxa de 30$00 deve ser anulada,
pelo que, ao abrigo do n." 2 do artigo 7.', do De
creta Regional n." 2/76/M, de 11 de Novernbro
manda a Governo Hec.onal da Madeira atraves
da Presidencia aprovar a seguinte:

Nestes termcs, manda a Presidente do Go
verno e a Secretario Regional do Equipamento So
cial aprovar a seguinte:
REGULAMENTO DOS CONCURSOS DE FROVIMENTO PARA
LUGARES DE ACESSO RELATIVOS AS CARREIRAS :NAO
HOrilZQfIlTAIS DOS QUADROS DE P'ESSOAL DA SECRETARIA
REGIONAL DO EOUIPAMENTQ SOCIAL

CAPITULO I
Ambito de apllcacao
ARTIGO 1.°

a

1.0 - E revogada a Portaria n." 159/83 de 22
de Dezembro.
2.° - A presente Portaria reporta-se para to
dos os efeitos [urfdicos a partir da entrada em vi
gor do diploma ora revogado.
Presidencia do Governo Regional. Assinada
em 14 de Marco de 1984. - 0 Presidente do Go
verno Regional, Alberto Joiio Cardoso Conceives
Jardim.

(Ambito de Aplica<;ao)

o presente Regulamento aplica-se aos con
cursos para lugares de acesso relativos as cate
gorias de carreiras nao horizontals prevlstas no
Ouadro de Pessoal da Secretaria Regional do Equi
pamento Social, aprovado pelo Decreta Regula
-nentar Regional 13/80/M de 25 de Novembro corn
as alteracoes introduzidas pelo Decreta Regula
mentar Regional 10/81/M de 30 de Julho.
CAPfTLI LO II
Conteudos funcionais e requisitos de provimento
SEC(:AO I

Conteudos funcionais das carreiras e das categorias
nao insertas em carreiras
ARTIGO 2.°
(Conteudos funcionais)

PRESlDENCIA DO GOVERNO REGIONAL E SECRE·
TARIA REGIONAL DO EOLHPAMENTO SOCIAL

Despacho Conjuntn
Considerando que 0 Decreta Regulamentar
10/82/M de 2 de Junho e a Besolucao n.O 1107/82,
determinam que a preenchimento dos lugares de
acesso dos Ouadros dos Servlcos e organismos
publlcos sob jurlsdicao e tutela do Governo Re
gional sera feito par concurso de prornocao:

1 Os conteudos funcionais das carreiras
nao horizontais e das categorias nao insertas em
carreiras, previstas no quadro de pessoal referido
no artigo anterior, sao as que se definem gene
ricamente nos artigos seguintes.
2 - As diferentes categorias insertas numa
carreira corresponde uma diferente complexidade
e autonomia do respectivo conteudo funcional, au
mentando aquelas
medida que se ascende na
esca!a hierarquica.

a

ARTIGO 3.°

Considerando que importa assim disciplinar
a trarnltacao dos referidos concursos;
Considerando que nos termos do art. 18 n." 1
do Decreto-Lei 171/82 de 10 de Maio adaptado
Regiao Aut6noma da Madeira pelo Decreta legis
lativo Regional n.O 5/83/M de 20 de Julho, tal dis
ciplina devera conter-se em regulamento aprovado
por despacho conjunto do Presidente do Governo
e do Secretarlo Regional competente.

a

(Pessoal

Tecnico

Superior)

1 Compete, genericamente, aos tecnicos
superiores:
a) Assessor - prestar assessoria tecnica de
elevado grau de qualidade e responsabilidade nas
areas de qestao e consultadoria, elaborando pa
receres, orientando a concepcao e desenvolvi
mento de medidas de politlca e de qestao e parti
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cipando em trabalhos que exijam conhecimentos
altamente especializados ou uma vlsao global da
Adrninlstracao capaz de integrar varros quadran
tes e dominies de actividades:
b) Outras categorias da carreira tecnlca su
pertor-ccnceber, adoptar e ou apllcar rnetodos e
processos tecnicos - cientfficos, elaborando es
tudos, concebendo e desenvolvendo projectos e
emitindo pareceres, tendo em vista preparar a to
mada de decisao superior sobre medidas de polf
tica e gestao que interessem
Admlntstracao.

a

2 - As actividades mencionadas no nurnero
anterior exercem-se em funcao dos objectivos
prosseguidos pelos respectivos services.
ARTIGO 4.°
(Pessoal Tecnlco)

Compete, genericamente, ao pessoal tecnico
efectuar trabalhos com caracter predominantemen
te de apoio aos tecnicos superiores, na recolha
e tratamento de dados, no levantamento de situa
coes e na elaboracao de relat6rios e pareceres,
com vista a reallzacao de estudos ou concepcao
de projectos e acompanhar a sua execucao.
ARTIGO 5.°

(Pessoal de Chefia)

Compete, genericamente,a cada uma das ca
tegorias de pessoal de chefia:
a) Chefe de Heparticao dirigir, coordenar
e orientar as actividades desenvolvidas numa unl
dade orqanlca correspondente a reparticao que
tenha por atrlbulcces 0 desenvolvimento de uma
ou de mais areas de actividades de indole adrnl
nistrativa, nomeadamente de pessoa, patrim6nio,
expediente e arquivos, contabilidade e economato;
b) Chefe de Seccao Orientar, coordenar
e supervisionar as actividades desenvolvidas nu
ma seccao Administrativa, em conformidade com
as respectivas atrlbulcoes, nomeadamente nas
areas de pessoal, expediente e arquivo, contabi
lidade, patrimonlo e economato.
ARTIGO

(Pessoal Tecnico -

6.'

ProfissionalJ

Compete, genericamente, a cada uma das ca
tegorias de pessoal tecnico-proftsslonal:
a) Top6grafo - Executar, sob orlentacao, as
trnplantacoes no terreno, das linhas gerais basi
cas de apolo a projectos de arquitectura e enge
nhar!a, assim como, efctuar levantarnentos topo

NUMERO 8

qraficos destinados ao estudo dos referidos pro
jectos e
elaboracao de plantas topoqraficas.

a

b) Desenhador Cart6grafo - Executar cartas,
mapas ou pianos, segundo esbocos e espectfica
coes recolhidas em levantamentos, segundo con
vencoes estipuladas para todas as escalas, utili
zando material e equipamento adequado.
c) Fiscal Tecnico de Obras Publicas - Verifi
car e Vigiar 0 exacto cumprimento dos contratos
de empreitadas de obras publicas bem como do
projecto, caderno de encargos e do plano de tra
baihos em vigor e ainda efectuar medlcoes de tra
balhos.
d) Chefe de Conservacao Determinar, di
rigir e fiscalizar 0 service dos cabos de cantonei
ros e dos cantoneiros de uma seccao de censer
vacao das estradas regionais, como fiscalizar e
medir os trabalhos de conservacao realizados por
adrnlnlstracao directa nas Estradas Regionais e as
obras a realizar nas suas margens e respectiva
zona de jurisdlcao.
e) Tecnico Auxiliar Executar, a partir de
orlentacoes e instrucoes precisas, trabalhos de
apoio ao pessoal tecnico superior e tecnlco, tais
como efectuar calculos dlversos, elaborar mapas,
qraflcos ou quadros, recolher e proceder ao tra
tamento de lnforrnacoes:
f) Hidrometrista - Executar a partir de orien
tacao superior, medicoes de caudais, nos cursos
deaqua e trabalhos de apoio aos tecnicos supe
rlores no domlnio da Hidraulica tais como efectuar
calculos diversos, elaborar rnapas. qraficos ou qua
dros, recolher e proceder ao tratamento de infer
macae:
g) Medidor Orcamentista - Proceder as me
dicoes dos projectos desenvolvidos na SRES e
efectuar os respectivos orcarnentos, podendo
subsidiariamente proceder a medicoes de tr aba
Ihos em obras, quer de administracao directa quer
de empreitada.
il) Chefe de Lance Fiscalizar, de acordo
com a leqlslacao em vigor e com orientacao su
perior tudo 0 que se refere a cursos de aqua de
signadamente sobre polulcao, construcoes
mar
gem dos mesmos e execucao da fiscallzacao de
obras nas margens e seus limltes:

a

i) Calculador Executar calculos simples,
normal mente em maqulnas proprias, e auxiliar 0
matematico na execucao de outros calculos.

j) Desenhador -

executar e ou cornpor rna
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quetes, desenhos, cartas ou qraftcos, relativos a
area de actividade dos services. a partir de ele
mentos e ou lndicacoes que Ihe sao fornecidos e
seguindo norm as tecnlcas especificas e, bern
assirn, executar as correspondentes artes finas.
ARTIGO 7."

(Pessoal Administrativo -

Oficial)

Compete, genericamente, ao oficial adminis
trativo, executar a partir de orientacces e instru
goes, todo 0 processamento administrativo rela
tivo a uma ou rnais areas de actividade funcional
de indole administrativa, nomeadamente pessoal,
contabilidade, expediente, arquivo, patrirnonio e
econornato, elaborando lnforrnacoes, redigindo off
cios, registando e classificando expediente, orga
nlzando processos e ficheiros relativos ao pes
soal e efectuando calculo numerico relativos a
operacao de contabilidade.
ARTIGO 8."

(Pessoal Operario)

Compete genericamente a cada uma das cate
gorias do pessoal operario:
a) Encarregado Geral -

Coordenar a execu
0 programa es
tabelecido, conjugando as necessidades de mao
-de-obra, equipamento e rnaterias-primas e distri
buir 0 trabalho pelos encarregados, supervisionan
do as suas actividades;

cao dos trabalhos de acordo com

b) Encarreqado de Oficinas Coordenar as
aetividades desenvolvidas numa oficina, efectuan
as requisicoes de material, distribuindo os tra
oa I hos nas diferentes fases de fabrico, assegu
rando e controlando a produtividade e a qualidade
final dos diferentes produtos e orientar 0 pessoal
na execucao, treino e aprendizagem;

co

c) Encarregado Coordenar e controlar as
aetividades desenvolvidas no sector de que e res
ponsavel, assegurando a produtividade e eflclen
cia des services prestados e orientando 0 pessoal
subordinado na execucao, treino e aprendizagem
des diferentes tarefas;
d) Electricista - Instalar, conservar e reparar
as clrcuitos e orqaos electrtcos. tais como qua
dros de distribulcao, caixas de fusiveis de deri
vacao, contadores, interruptores e tomadas, se
gundo esquemas e outras especlficacoes que in-

e) Pedreiro Construir, revestir ou reparar
paredes ou outras partes integrantes de edlfica
cces, utilizando materials diversos, como a pedra

e 0 tijolo, entre outros, e, manejando ferramen
tas, tais como co/heres, requas, prumos, esqua
dros e outros instrumentos;
f) Ferreiro Forjar martelando manual ou
mecanicamente, metals aquecidos, fabricando ou
reparando pecas e ferramentas.

a

Pode proceder tarnbern
execucao de solda
duras por caldeamento e tratamentos terrnicos de
cozimento tempera ou revenido;
g) Marcene.ro
Construir ou reparar rno
veis e outros objectos em madeira, realizando ain
da trabalhos de marcenaria e entalhamento.
h) Mecanico Detectar as avarias rneca
nicas, reparar, afinar, montar e desmontar os or
gaos de autornoveis e outros equipamentos e con
juntos mecanicos, cabendo-Ihe ainda a execucao
de outros trabalhos relacionados com esta rneca
nica.
i] Torneiro Mecanico Operar em torno me
canico paralelo, vertical, revolver ou de outro
tipo, executando todos os trabalhos de torneamen
to de pecas. trabalhando por desenho ou peca rno
delo. Cabe-Ihe ainda preparar a rnaquina e se ne
cessarlo as ferramentas que utiliza.

j) Serralheiro Mecanlco Executar pecas,
montar, reparar e conservar varlos tlpos de rna
qulnas, motores e outros conjuntos rnecanlcos
com excepcao dos instrumentos de precisao e
das instalacoes electrlcas.

I) Soldador - Ligar por processos de solda
dura de electro-arco ou oxiacetilenico, os elemen
tos ou conjuntos de pecas de natureza metallca,
Incluem-se nesta categoria os trabalhadores que
em maquinas autornatlcas ou serni-automaticas
procedem
soldadura e OLi enchimento.

a

m) Carpinteiro de Toscos - Construir, mon
tar, desmontar e reparar cofragens em madeira.
destinadas
Construcao Civil e Obras Publlcas.

a

Executar a construcao e ou reparacao de es
truturas em madeira ou outras construcoes que
nao carecem de acabamentos especiais.
n) Asfaltador Proceder ao aspalhamento
manual de asfalto at-aves de mangueira com um
bico adequado, na execucao de pavimentos betu
minosos por reg as ou em regas de colagem em
outros tipos de pavimento betuminoso.
0) Marteleiro Proceder ao desrnonte de
materiais rochosos ou de materiais rnais brandos,
atraves de martelos pneumatlcos, essencialmente
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em pedreiras, val as ou nas diferentes fases de
execucao de obras de estradas;

mesma ser substituida pela avaliacao do curri
culum referente a esse periodo.

p) Serralheiro Civil - Construir e reparar es
truturas rnetalicas ligeiras, a partir da interpreta
Gao de desenhos e outras especlficacces tecnicas,
efectuando cortes, furos, llqacfies, soldaduras e
outras operacoes analoqas:

ARriGO 10."

q) Canalizador - Cortar, ligar, montar e con
servar tubes, acess6rios e aparelhos para distri
buicoes de aqua, dep6sitos ou lnstalacoes san ita
rias, bem como efectuar trabalhos de desentupi
mento e abrir os furos e rocos necessarlos a colo
ca<;:ao de condutas;
1') Carpinteiro Executar. rnontar, transfer
mar e reparar estruturas e outras obras de ma
deira ou produtos afins, utilizando ferramentas
manuais e mecanlcas para colar, furar, aparafusar,
pregar, afagar, llxar e realizar outras operacoes
afins;
s) Lubrificador - Executar trabalhos de rna
nutencao preventiva das maquinas e viaturas da
S.R.E.S., nomeadamente rnudancas de filtros e
oleos, lubrificacao e lavagens;

(Requisitos Especials de Provimento)

1 Constituem requisitos especiais de pro
vimento relativamente a cad a uma das categorias
previstas no quadro de pessoal da Secretaria Re
gional do Equipamento Social os estabelecidos na
respectiva lei orqanica, bem como os fixados no
Decreta-Lei n." 191-C/79, de 25 de Junho, aplica
vel a Adrnlnlstracao Regional Aut6noma pela Por
taria n." 65/79, de 5 de Julho enos Decretos Re
gulamentares Regionais n." 3/78 e 10/82/M, res
pectivamente de 6 de Setembro e de 2 de Junho.

2 - As licenciaturas e os cursos superiores
adequados para provimento nas categorias das
carreiras tecnlcas superiores e tecnlca serao es
tabelecidos nos despachos que autorizem a aber
tura dos concursos e constarao expressamente
dos respectivos avisos de abertura, tendo em con
ta as areas de actividade em que os elementos
a recrutar irao exercer funcoes.
ARTIGO 11.

0

(Carreiras com Afinidade Funcional)

t) Pinter - Aplicar camadas de tinta, verniz
ou outros produtos afins sobre superficies de es
tuque, reboco, madeira e metal para as proteqer
e decorar, utilizando plnceis. rolos e outros dis
positivos de pintura, fazendo a preparacao das su
perficies a pintar.
SECCAO

"

Requisitos de Provirnento
ARTIGO 9.

0

(Requisitos Gerais de Provimento)

1 -

Sao requisitos gerais de provimento:

a) Perrnanencia de um minimo de tres anos
na categoria imediatamente inferior;
b) Classificacao de service nao inferior a
Bam.
2 - A atribuicao da classlficacao de servlco
graduada em Muito Bom ou equivalente, durante
dois anos consecutivos, podera reduzir de um ana,
para efeitos de proqressao na carreira, 0 tempo
minima de perrnanencia previsto na alfnea a) do
nurnero anterior.
3 - Casa nao tenha sido atrlbuida classifica
<;:ao de servlco nos ultirnos tres anos, podera a

1 - Sem prejuizo do disposto no art." ante
rior, poderao ser opositores aos concursos de aces
so os candidatos que, independentemente do qua
dro, service ou organismo onde estejam providos,
desempenham tarefas com afinidade funcional as
do lugar a prover, a comprovar pelo service de
origem.

2 - Os candidatos poderao ser opositores a
concursos para lugares de acesso:
a) Da mesma categoria, caso em que podera
ser dispensada a prestacao de provas se 0 nu
mere de opositores for igual ou inferior ao nurnero
de vagas;
b) Da categoria imediatamente superior da
mesma carreira:
c) De outra carreira, de identico nivel de exi
qencias habilitacionais ou profissionais, remune
rada per vencimento igual ou imediatamente su
perior aquele que auferem.
3 - Ouanto exista um nurnero de candidatos
qualificados do Ouadro da Secretaria Regional do
Equipamento Social, triplo do nurnero de vagas a
'prover, podera, por despacho do Secretarlo Regio
nal do Equipamento Social, ser Iimitado a estes
a candidatura ao concurso.
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CAPiTULO III

2 - Das reuruoes do juri serao lavradas ac
tas, das quais constarao os fundamentos das deli
beracoes tomadas.

Validade e regime geral de tramltacao
dos concursos

3 - As aetas sao confidenciais, s6 podendo
ser presentes, em casu de recurso,
entidade que
sobre ele tenha de decidir.

a

SECCAO I
Dos concursos
ARTIGO 12.

4 - 0 juri sera secretarlado pelo vogal que
o presidente designar.

0

(Natureza des concursos)

1 - Os concursos para preenchimento dos lu
gares de acesso do quadro de pessoal da Secre
tarla Regional do Equipamento Social revestem a
natureza de concu rsos de provimento.
2 - Os metodos de seleccao a utllizar rela
tivamente a cada categoria serao os definidos no
capitulo IV.

SWCAO III
Abertura e prazo de validade dos concursos

SEOCAO II

ARTIGD 15."

Dos Juris

IAutotizacao para abertura do concurso)

ARTIGD 13."

Os concursos serao abertos por despacho do
Secretario Regional do Equipamento Social.

(Constituicao do Juri)

1 0 juri sera responsavel por todas as
operacoes de recrutamento e seleccao e devera
ser constituido, por despacho do Secretario Re
gional do 6quipamento Social, anterlorrnente
pu
bllcacao do aviso de abertura do concurso, por
forma a que possa colaborar na respectiva pre
paracao e trabalhos subsequentes.

a

2 -

5 - 0 juri podera recorrer a entidades estra
nhas para a elaborac;:ao e correcc;:ao de provas de
conhecimentos, quando as houver, ou para a pre
paracao e apllcacao de exames de natureza psi
col6gica.

0 juri tera a seguinte composicao:

a) Um presldente, que sera sempre um fun
cionario remunerado par letra igual ou superior
a letra E, salvo nos concursos para as carreiras
tecnlcas superiores e tecnicas em que sera um
dirigente com a categoria minima de chefe de
dlvlsao ou equlparada ou um funcionarlo de cate
qoria nao inferior a letra C.
b) Dais vogais de categoria nao inferior
luqar a prover.

a do

ARTIGD 16."

(Prazo de validade)

1 - Os concursos serao abertos para preen
chimento de:
a) Vagas existentes

a data

da sua

abertura:

b) Mesmas vagas e das que venham a veri
ficar-se durante urn lapso de tempo nao superior
a dois anos, contados a partir daquela data.
2 A opcao prevlsta no nurnero anterior
sera feita pela entidade competente para a aber
tura do concurso e constara obrigatoriamente do
respectivo aviso.
SEGCAD IV
(Publicac;:ao dos Concursos)
ARTIGD 17.

0

(Formas de Publlcacao l

3 - 0 despacho referido no n." 1 do presente
artigo deslqnara igualmente 0 vogal efectivo que
substttuira 0 presidente do juri nas suas faltas
au impedimentos, bern como dois vogais suplen
tes que substitulrao os efectivos em caso de falta
ou impedimento destes.
ARTIGD 14."

(Funcionamento do Juri)

1 - 0 juri s6 podera funcionar quando esti
verem presentes todos os seus membros, deven
do as deliberacoes ser tomadas por maioria.

1 A abertura dos concursos sera obriga
toriamente tornada publica mediante aviso inserto
no Jornal Oficial e, sempre que possfvel, atraves
dos orqaos de cornunicacao social.
2 - A abertura de concursos, relativos a car
relras com dotacao global sera feita mediante
publlcacao em ordern de service, af ixada em local
ou locais a que tenham acesso todos os Iunciona
rios interessados e comunicado por oftclo aos
que nos termos da leqislacao aplicavel, estejam
em condicoes de adrnissao a concurso e se en
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SECc,;;AO V

contrem a exercer funcoes em outros organismos
e servlcos.

Formalizacao das candidaturas

ARTIGO 18.

0

ARTIGO 19.0

(Aviso de abertural

[Forma e prazo para apresentacao de candidaturasl

1 Dos avisos de abertura dos concursos
deverao constat, obrigatoriamente, os seguintes
elementos:
a) 0 despacho de autorlzacao de abertura de
concurso.

1 Os requerimentos de adrnlssao a con
curso podern ser entregues pessoalmente ou re
metidos pelo correlo, com aviso de recepcao, sal
vo se no aviso de abertura se declarar obriqatoria
a remessa pelo correio.

b) A categoria e 0 servico e que 0 mesmo
se refere e a especiftcacao das vagas a preen
cher.

2 - 0 prazo para requerer a adrnissao a con
curso e de trinta dias a contar da data da publi
cacao do aviso de abertura no Jornal Oficial.

nu

3 - Ouando se trata de concurso para Iugar
de acesso de carrelra com dotacao global 0 prazo
e de 15 dias contando-se a partir da data de afi
xacao da ordem de servico mencionada no n." 2
do art." 17.°.

c) 0 prazo de validade do concurso ou 0
mero de vagas para que 0 mesmo e aberto.

d) A descrlcao surnaria do conteudo funcio
nal dos lugares a preencher.
e) A localidade, vencimento e outras condi
coes de trabalho.

f) Os requisites gerais e especiais de pro
vimento.
g) A natureza do concurso, os rnetodos de
seleccao a uti Iizar e, no caso de haver prestacao
de provas, a enurneracao das mesmas.
h) A forma e 0 pr azo para a apresentacao
das candidaturas os elementos que devem cons
tar dos respectivos requerimentos e a enumera
c;:ao dos documentos que devem acornpanha-los e
sejam lndlspensavels para a apreciacao do me
rito dos candidatos ou para a respect iva classi
ficacao ou graduac;:ao.

4 Consideram-se entregues dentro do pra
zo os requerimentos cu]o aviso de recepcao tenha
sido expedido vinte e quatro horas antes do termo
dos prazos fixados nos rnimeros anteriores.

5 - Em situacao de forca maior que invia
bilize 0 cumprimento dos prazos referidos nos nu
meros anteriores, aqueles prazos serao prorroga
dos atraves de aviso a publicar no Jornal Oficial
e mediante divulqacao em orqaos de comunica
cao social.
6 - Nos casos de entrega pessoal do reque
rimento de adrnlssao, 0 funcionarlo ou agente a
quem tiver sido apresentado passara recibo da
tado, sob pena de incorrer em responsabi Iidade
disciplinar.
ARTIGO 20.

0

i) A entidade e respectivo endereco a que
devam ser dirigidos os requerimentos.

Os requerimentos de adrnissao a con
curso serao feitos em papel selado e deles cons

j) A constltulcao do juri.
k) A lndlcacao de que
pelo presente regu lamento.

[Requerimentos de Adrnissao a Concurso)

0

concurso se rege

I) Ouaisquer lndlcacoes julgadas necessarias
para melhor esclarecimento dos interessados.

2 - Sempre que se trate de concurso relati
vamente ao qual se pretenda reduzir 0 tempo de
servico na categoria anterior nos termos do n." 3
do artigo 4.° do Decreto-Lei n.O 191-C/79, de 25 de
Junho, aolrcavel a Admlnlstracao Regional Auto
noma at raves da Portaria n." 67/79, de 5 de Julho
devera essa reducao ficar expressamente con
signada no respectivo aviso de abertura.

tarao:
a) ldentificacao completa (nome, fi Iiacao, na
turalidade, data de nascimento, nurnero e data
do bilhete de identidade e servlco de identifica
cao que 0 emitiu) e residencia:
b) Habilitacoes profissionais (especializac;:6es,
estaqios, seminarios. accoes de formacao, cursos
de pos-qraduacao, etc.I:
c) Habilitac;:6es Literarlas:
d) Experiencia profissional, com rnencao ex
pressa da natureza das func;:6es desempenhadas,
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indicacao da categoria e respectivo servico, natu
reza do vinculo e antiguidade na categoria e na
funcao publica, elementos estes que deverao ser
comprovados;
e) Ouaisquer outros elementos que os candi
datos entendam dever apresentar por serem re
levantes para a apreciacao do seu merito:
2 - A docurnentacao a apresentar pelos can
didatos constara do aviso de abertura do respective
concurso.
3 - A falta de declaracoes exlqidas pelo nu
mere urn, bem como a nao apresentacao dos do
cumentos que obrigatoriamente devam instruir 0
requerimento de admissao, implicam a exclusao
da I ista de concorrente.

gional do Equipamento Social e de dez dias conta
dos da data referida no nurnero anterior, sendo
tarnbern de dez dias 0 prazo para ser proferida de
clsao sobre 0 mesmo recurso, que tera efeito sus
pensivo.
ARTIGO 22.

0

(Lista definitiva dos candtdatos)

1 - Corrigidas as deficiencias de instrucao e
resolvidos os recursos, havendo-os, sera enviada
para publlcacao no Jornal Oficial ou afixada nos ter
mos da alfnea a) do n.O 1 do artigo anterior, no pra
zo maximo de trinta dias contados a partir da pu
blicacao ou afixacao da lista referida no nurnero
um do artigo anterior, a lista definitiva dos candi
datos admitidos a concurso, ordenada alfabetica
mente.

4 - As falsas declaracoes prestadas pelos
candidatos serao punidas nos termos dos 1.° e 2.
do artigo 22.° do Decreto-Lei n.O 37725, de 21 de
Junho de 1944.

2 - Com a publicacao ou aflxacao da lista de
finitiva, sera divulgado 0 local, data e horatio de
prestacao das provas, se elas a houver lugar.

5 - as requerimentos de adrnissao a concur
so em que seja dispensada a apresentacao de docu
mentos estao sujeitos a impostos do selo nos ter
mos estabelecidos na respectiva Tabela Geral.

Das provas

0

SEO<;AO VI

Dos candidatos a concurso
ARTIGO 21."

[Lista provisoria dos

candidatos)

1
Encerr ado 0 prazo de adrnissao de candi
daturas, 0 juri elaborara no mais curto espaco
de tempo, em qualquer Ci:lSO nunca superior a trin
ta dias, a lista provisoria, ordenada alfabeticamen
te. dos candidatos admitidos a concurso e dos ex
cluidos, com indicacao dos motivos da exclusao.
bem como das deficiencias de instrucao que por
ventura afectern 0 processo de algum candidato, a
qual devera ser:
a) Afixada no local ou locais a que tenham
acesso os funcionarlos interessados no caso das
carreiras com dotacao global.
b) Publicada no Jornal Oficial, no tocante aos
demais concursos.
2 - as interessados poderao, no prazo de dez
dias contados a partir da publlcacao da l.sta provt
soria no Diarlo da Republica ou da sua aflxacao,
corrigir deficiencias de lnstrucao.
3 - a prazo para recurso da exclusao das
mesmas listas, a interpor perante 0 Secretario Re

SEC<;AO VII

ARTIGO 23.0

[Marcagao das provas)

1 - A prestacao das provas, quando as hou
vel' ,nunca podera tel' lugar antes de dois nem de
pois de quatro meses apes a data da publlcacao
do aviso de abertura do concurso no Jornal Oficial.
2 - as prazos referidos no nurnero anterior
serao de 1 e 2 meses contados da aflxacao da
ordem de service mencionada no n." 2 do art." 17.0
quando se trata de carreiras com dotacao global.
ARTIGO 24. 0

[Classlficacao das provas)

As provas serao classificadas segundo os sis
temas de classtficacao enunciadas no Capitulo IV.
CAPITULO IV
Metodos de seleccao e sistemas de classificaceo

ssccao

I

Definig,ao dos metodos de seleccao e dos sistemas
de classrflcacco
ARTIGO

25."

[Metodos de seleccao)

1 - Nos concursos, poderao ser utilizados,
isolada ou conjuntarnente, os seguintes metodos

de seleccao:
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a) Provas de conhecimentos;

b) Avallacao curricular.
2 - Os metodos referidos no nurnero ante
rior poderao ser complementados por cursos de
formacao, entrevista ou exame psicol6gico.
3 - Na avaliacao curricular sera considerada,
como facto de ponderacao obrigat6ria, a classifica
cao de servlco.
ARTIGO 26.'
(Objectivos dos rnetodos de seleccao)

Os rnetodos de seleccao enumerados no artigo
anterior visam os sequlntes objectives:

a) Provas de conhecimentos, cursos de for
rnacao e avaliacao curricular - escala de 0 a 20
valores:
b) Entrevista e exame psicol6gico - escala
adjectlva em que os candidatos serao agrupados
em cinco grupos; favoravel preferencialmente,
bastante favoravel. favoravel, Iavoravel com reser
vas, e, nao favoravel.

2 - Para efeitos de deterrninacao de classifi
cacao final, aos grupos enumerados na alinea b)
do numero anterior corresponderao as sequintes
classfficacoes: 20, 16, 12,8 e 4 valores.
ARTIGO 28."

a) Provas de conhecimento - avaliar, relativa
mente a cada candidato, 0 nfvel dos conheclmen
tos considerados necessaries ao exercfcio de uma
funcao e versarao sobre temas relacionados com
as areas referidas na definlcao do conteudo fun
clonal, devendo a dellmltacao dos mesmos constar
do aviso de abertura do concurso, sempre que tal
delimttacao nao esteja contida no articulado do
presente despacho;
b) Avallacao curricular - avaliar a prepara
<;:ao dos candidatos ao desempenho de determinada
funcao ponderando, consoante os cases. a habili
tacao acadernica de base, a formacao profissional
complementar, a quallficacao e experlencia profts
sionais .os estudos e investiqacoes realizadas e a
classlflcacao de servlco de cada um dos concor
rentes;
c) Cursos de formacao - avaliar 0 nivel da
quallficacao profissional obtida pelos candidatos
ao longo de determinado perfodo durante 0 qual
Ihes
proporcionada a aquislcao de conhecimento
e capacidades indispensavels ;:10 exercicio de uma
funcao:

e

d) Entrevista - determinar e avaliar elemen
tos de natureza profissional relacionados com a
qualiflcacao e a experlencla profissional dos candi
datos, necessarlos ao exerciclo de uma funcao:
e} Exame psicol6gico - avaliar, mediante 0
recurso a tecnicas psicol6gicas, as capacidades
e caracterfsticas da personalidade dos candidates.
tendo em vista determinar a sua adequacao as exi
gencias da funcao.
ARTIGO 27.

0

(Sistemas de classlflcacao l

1 - Helativamente a cad? um dos rnetodos de
seleccao serao utilizados os seguintes sistemas
de classlficacao:

[Classlficacao final)

A ordenacao final dos candidatos resultara da
media arltmetica, ponderada, das classlficacoes
obtidas, sendo excluidos os que obtlverern nota
inferior a 10 valores.
ARTIGO 29.'
(Critertos de desempate)

1 Em caso de igualdade de classiftcacao
final preferem sucessivamente:

a) Os funcionarlos do quadro da Secretaria Re
gional do Equipamento Social e dentro desta os
funcionanos dos servlcos onde se encontravam
abertas as vagas;
b) 0 pessoal alern dos quadros da Secreta ria
Regional do Equipamento Social;
c) Os funcionarios dos quadros de outros or
ganismos;
d) S80 factores de desempate dentro de cada
uma das alineas do numero anterior:
a) Antiguidade na categoria;
b} Antiguidade na carreira;
c) Antiguidade na funcao publica.

srccao

II

Formas de seleccao
ARTIGO 30.

0

(Assessor)

1 - Nos concursos para provlmento nos luga
res de assessor serao utilizados as seguintes me
todos de seleccao:

a) Avaliacao curricular, nomeadamente sobre
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estudos elaborados ou publicados e trabalhos rea
lizados nas respectivas areas funcionais:
b) Prova de conhecimentos, mediante a dis
cussao de trabalhos apresentados para 0 efeito,
sobre materia que se relacione com a natureza do
cargo a prover e a escolha do candidato.

2 - A ordenacao final dos candidates resu 1
tara da media aritrnetlca ponderada com os se
guintes indices:

a) Avallacao curricular -

b) Experlencia profissional nas corresponden
tes areas funcionais;
c)

Formacao profissional cornplementar.

3 - A ordenacao final dos candidatos resul
tara da media arltrnetlca ponderada com os seguin
tes indices:

a) Avaliacao curricular -

b) Exame psicol6gico ou entrevista -

6;

b) Prova de conhecimentos -

6;
4;

ARriGO 33.

0

4;

ARTIGO 31.

0

(Chefe de Reparticao)

1 - Os metodos de seleccao a utilizar nos
concursos para 0 provimento nos lugares de Chefe
de Heparticao sao:

(Outras categorias de acesso)

1 - Os metodos de seleccao a utilizar nos
concursos para provi mento noutras categorias de
acesso sao os seguintes:
a) Avallacao curricular;
b) Entrevista.
2 - Na availacao curricular ponderar-se-ao os
seguintes factores:

a) Avaliacao curricular;
b) Exarne psicol6gico ou entrevista.

a) Classiftcacao de service:
2 -

Na avaliacao curricular ponderar-se-ao:

a) A experiencta profissional nas areas da
adm inistracao geral (pessoal, contabi Iidade, patrl
m6nio e economato, expediente e arquivo) ;

c) Formacao profissional complementar;
d) Nivel de habllitacoes literarias.

b) A formacao de base;

c) A formacao profissional complementar, no
meadamente a frequencia, com aproveitamento, de
cursos de formacao profissional adequados.
3 - A ordenacao final dos candidatos resul
tara da media arltmetlca ponderada com as se
guintes indices:

a) Avaliacao curricular -

6;

b) Exame psicol6gico ou entrevista -4;
ARTIGO 32.

b) Experiencia profissional nas corresponden
tes areas funcionais;

3 - A ordenacao final dos candidatos resul
tara da media aritmetica ponderada com os se
quintes indices:

a) Avaliacao curricular -

b) Entrevista -

7'

3.
CAPiTULO V

Hornoloqacao e publicacao dos resultados, recursos
e provimento

0

(Chefe de seccao)

1 - Nos concursos para provimentos nos lu
gares de chafe de seccao serao uti Iizados os S8
guintes rnetodos de seleccao:

a) Avallacao curricular;
b) Exame psicol6gico ou entrevista.

2 - Na avaliacao curricular ponderar-se-ao as
seguintes factores:

a) Classlflcacao de service:

SEO<;:AO

I

Homoloqacao dos resultados e apresentacao des recursos

ARTiGO 34.

0

Il-lornoloqacso e publicacao dos resultados)

1 Ap6s a clasatficacao e ordenacao dos
candidates, 0 juri elaborara acta, contendo a res
pectlva lista classlficada e ordenada por ardem
decrescente dos resultados, a qual sera hornolo
gada pelo Secretarlo Regional do Equipamento So
cial no prazo maximo de dez dias contados a par
tir da sua elaboracao.
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2 - Homologada a lista de candidates refe
rida no nurnero anterior, sera a mesma enviada pa
ra pubiicacao no Jornal Oficial, no prazo maximo
de qulnze dias a partir da data da sua hornoloqacao.

N(JMERO 8

ARTIGO 38."

(Proqressao nas Carreiras I-Iorizontais)

A proqressao nas carreiras horizontals referi
das no n.: 4 do artigo 19. do Decreta-Lei n." 191
-C/79, de 25 de Junho, aplicavel
Adrnlnlstracao
Regional Aut6noma atraves da Portarla n.O 65/79,
de 5 de Julho, nao e condicionada
realizacao de
concurso, sem prejuizo da exlqencia de classifi
cava a de servlco nao inferior a Bam, reportada a
media das classificacoes obtidas em cinco anos
anteriores aquele em que se opera a mudanca para
a categoria ou classe superior e sempre no ana
imedlatamente anterior.
0

3 - Ouando se trate de concurso para catego
rlas de carreiras. com a dotacao global a lista de
candidatos depois de homologada sera afixada em
local au locais a que tenham acesso todos cs fun
cionarios interessados, nao necessitando de ser
publicada no Jornal Oficial.
ARTIGO 35."

(Apresentacao de recursos)

a

a

1 - Os concorrentes poderao interpor recur
so sernpre que haja pretericao de formalidades.
2 - 0 recurso sera interposto para a Secre
tario Regional do Equipamento Social no prazo de
dez dlas contados da publlcacao no Jornal Oficial,
da lista mencionada no n.O 2 do artigo precedente,
au da afixacao da lista referlda no n.' 3 do mesmo
artigo, sendo igualmente de dez dias 0 prazo para
ser proferida a respectiva declsao.
3-

0 recurso tem efeito suspensivo.

ART/GO 39."

(Prevalencia)

o

presente regulamento prevalece sabre as
dtsposlcoes gerais e especiais em materia de
reqularnentacao de concursos.
ARTIGO 40.'

(Besolucao de duvidas)

As duvidas suscitadas pela aplicacao do pre
sente regulamento serao resolvidas par despacho
do Secretarlo Regional do Equipamento Social.

SWc;::AO II

Do provimento e nomeacao dos candidatos
ARTIGO 36.

0

(Regime de provimento)

1 - Os candidatos aprovados serao providos
nas vagas segundo a orderracao das respectivas
Iistas.
2 - Os concorrentes que recusem ser provi
dos no lugar a que tern direito de acordo com a or
denacao do respectivo concurso serao exclufdos
das listas dos candidatos aprovados.
3 - Os despachos de norneacao nao poderao
ser proferidos antes de decorridos os prazos para
a interposicao dos recursos referidos no n." 2 do
artigo anterior.
CAPITULO VI
Disposicoee Finals
ARTIGO 37.

0

(Preenchimento Precario de Lugares de Acesso)

o

disposto no presente regulamento nao e
aplicave! ao provimento em lugares de acesso a
titulo interino au noutro regime de precaridade que
nao possa converter-sa em provimento definitivo.

ARTIGO

41.

0

(Entrada em vigor)

Este regulamento entra em vigor no dia se
qulnte ao da sua publtcacao.
Presidencia do Governo Regional e Secretaria
Regional do Equipamento Social, 1 de Marya de
0 Presidente do Governo, Alberto Joeo
1984. Cardoso Goncelv es Jerdlm. - 0 Secretario Regia
nal do Equipamento Social, Eduardo Caldas de Oli
veira.

SECRETRIAS REGIONAiS DO FLt\NEAMENTO

E FINANCAS E DO CO:MERCIO E TRANSPORTES
Despacho Normativo 3/84

Ao abrigo do disposto nos artigos 36. 0 e 51. 0
do Decreta-Lei n." 149-A/78, de 19 de Junho, a Go
verno Regional, pelos Secretarios Regionais do Pla
neamento e Financas e do Cornercio e Transpor
tes, determina a seguinte:
1 - 0 tabaco da marca «SG Export" produzido
no Continente tera, na Heqiao Aut6noma da Madei
ra,o preco de venda ao publico que se segue:
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I

Tipo e Marca

Cigarro c/ Filtro Normal SG Export

2 - As condicoes de comercializacao do ta
baco referido no numero anterior serao iguais as
praticadas para 0 tabaco produzido e vendido na
Heqiao.
3
vigor.

Este despacho entra imediatmente em

SECRETARIA REGIONAL DO COMERCIO
E TRANSPORTES
Portaria n.' 14/84

Considerando que nem todos as Comerciantes
e Industriais da Regiao que operam com contento
res no Porto do Funchal, estao devidamente di
mensionados para urna rapida recepcao e escoa
menta das suas mercadorias contentorizadas.
Manda a Governo Regional da Madeira pelo
Secretarlo Regional do Cornercio e Transportes,
aprovar a seguinte:
1 - 0 n." 2 do artigo 93.° da Portaria n.O 3/84
de 19 de Janeiro, passa a ter a seguinte redaccao
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Emba'aqem

N: de cigarros

Comprimento
dos cigarros

Preco de venda
ao publico

Mole

20

80mm

85$00

Secretaria Regionais do Planeamento e Finan
cas e do Cornerclo e Transportes. Assinado em 15
de Marco de 1984. - 0 Secretario Regional do Pla
neamento e Financas, Suzano Manuel Barreto Fran
<;:a. Pel'O Secretario Regional do Comercio e
Transportes, a Secretario Regional do Planeamen
to e Financas. Suzano Manuel Barreto de France.

b) Pelos primeiros 4 dias uteis seguintes ...
...

gratis

c) Do 5.° dia ate ao 9.° dia ...... 1 OOO$OO/dia,
sem retroactividade ao 1.° dia.
d) Ap6s

0

10.° dia a valor da taxa estabelecida

na alinea anterior

e

acrescido de 1 500$00 par

cada perfodo de 8 dias a mais com apllcacao re
troactiva desde a 1.° dla.
2 -

Um ana ap6s a entrada em vigor da pre

sente portaria a tempo de estadia gratis a que

S8

refere a alfnea b) passara a ser de 3 dias ute is,
3 -

2 -

.

Esta portarla entra em vigor a partir de

12 de Marco de 1984.
CONTENTORES CHEIOS

a) 0 primeiro dia de carqa au descarga das
embarcacoes transportadoras e exclufdo para COIl
tagem de tempo de estadia.

Secretaria Regional do Comercio e Transpor
tes. Assinada em 8 de Marco de 1984. -

0 Secre

tario Regional do Cornercio e Transportes, Miguel
Jose Luis de Sousa.

r SERlE -
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NOMERO 8

-----~----------~

Preco deste numero: 30$00
ASSINATURAS

• Toda a correspondenc!a, quer of i
clal, quer ralativa a anunclos e a
asslnaturas do Jornal Oficial dave

a

Secretarla da Presl
ser dirigida
dencla do Governo Regional da
Madeira»,

As tres series Ano 1 650$00
A 1." aerte
650$00
A 2."»
650$00
A 3.-»
650$00
Numeros

16

Suplementos -

Sernest.re ."
»

900$00

35<r.,oo

»

350$00

»

350$00

preco por pagma, 1$60

A estes valores aerescem os partes de correio
(Portaria. .... 208/82, de 28 de De.<embl"O)

Cornpoeicao e Impressiio Tip. «Jarnal da Madeira»

-0 prec;:o dos anunclos e de 10$
a Iinha, acre scido do respective im
posto do Selo, dependendo a sua
publlcacao do pagamento antecipa
do a efectuar na Secretaria da Pre
sldencla do Governo Regional da
Madeira».

