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10 de .lunho.
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tlvo n." 3/82, de 1 de Abril.
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30 de Abril.

0

Fundo Madeirense do Seguro de Colheitas

o Decreto Legislativo Regional n." 2/83/M,
de 7 de Marco, criou, na dependencia da Secre
taria Regional de Agricultura e Pescas, 0 Fundo
Madeirense do Segura de Colheitas, com vista
salvaguarda de alguns dos principais rtscos que
afectam a aqricultura regional.

a

o seguro entao instituido e agora requlamen
tado pelo presente decreto regulamentar incldira
apenas sobre algumas culturas consideradas rnais
representativas, mas sera futura e progressiva
mente alargado a outras culturas e riscos
me
dida que se dispuserem de elementos tecnlcos e
estatisticos suficientes e de acordo com a expe
riencla entretanto adquirida e com as disponibili
dades financeiras do Fundo.

a

De qualquer modo, pretende-se que este tipo
de segura tarnbern constitua um instrumento de
polftica de ordenamento cultural e de melhoramen
to das tecnicas produtivas.

o Governo Regional bonificara os prernlos de
segura de colheitas, tendo em consideracao a es
trutura produtiva da Heqlao, 0 nivel tecnico das
exploracoes agrfcolas e a rendibilidade das cultu
ras.
Embora nesta fase lnlcial nao haja naturalrnen
te a experiencia suficiente para permitir que as
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bonificacoes dos premlos de segura respeitem in
tegralmente os aspectos acima referidos, a Secre
taria Regional de Agricultura e Pescas lnlclara os
estudos indispensaveis para que, num futuro pro
ximo, as bonlflcacoes dos premios de segura ape
nas contemplem os agricultores que us em as tee
nicas culturais mais convenientes e utilizem os
solos de acordo com a sua aptldao cultural.
Entretanto e assegurada desde ja a colabora
cao da Direccao Regional de Agricultura nas rna
terias e condlcoes definidas no presente decreta
regul arnentar.
Pretende-se alnda conceder uma bonificacao
adicional aos seguros efectuados atraves de co
operativas agrfcolas e de outras associacoes de
lavoura, bem como aos seguros celebrados ao
abrigo dos pianos de desenvolvimento agricola
aprovados pela Secretaria Regional de Agricultura
e Pescas.
POl' Dutro lado, considerou-se oportuno apoiar,
atraves de um esquema de bonlflcacao proprio,
os seguros efectivados por agricultores beneficia
rios da ieqlslacao de extincao de colonia.
Mas a proteccao que 0 Governo Regional pre
tende proporcionar aos agricultores nao se restrin
ge a este tipo de accoes,
A concessao de subsfdios, bem como outras
formas de apolo aos agricultores atingidos per
calamidades da natureza, insere-se na linha das
suas preocupacoes e sera regulamentada oportu
namente.

o Governo

ira ainda iniciar os estudos condu
centes
progressiva irnplantacao de esquemas de
garantia de um rendimento mlnimo aos agriculto
res que prossigam tecnicas de producao, objecti
vando uma mais racional utllizacao do solo e um
aumento de produtividade da terra e do trabalho.

a

Nestes termos:

o Governo Regional decreta, ao abrigo das
alfneas b) e d) do artigo 229.° da Constitulcao, 0
seguinte:
I -

137

-se a: alface, feljao-verde [vaginha), meloa, peplno,
pimento e tornate:
b) A floricultura sob coberto engloba: anturio,

orquideas [cateleia, cimbfdio e sapatinho) e rosa;
em ceu aberto engloba: estrelfcia e protea:
c) A fruticultura refere-se a: citrinos [laranja.
lirnao e tangerina), pornoldeas (maca e peral , pru
noideas Ipesseqol: na subtropical refere-se espe
cificamente a: abacate, anona, manga, maracuja
e papaia.
Art.o 2.° - Sem prejuizo do expresso no n." 3
do artigo 2.° do Decreto Legislativo Regional n.O
2/83/M, de 7 de Marco, 0 segura cobrlra os se
guintes riscos: lncendlo, raio, explosao, vento for
te, trornba-d'aqua, granizo e efeitos da accao do
mar (maresia).
ArLO 3.° - l\Jao poderao ser cobertas colhei
tas de cultura em regime de forcaqern, quer em
estufas, quer em abrigos, quando feitas de mate
riais nao perenes, para alern dos periodos maxi
mos de utillzacao definidos nas condlcces da ap6
lice.
Art." 4.° - As culturas referidas no artigo 1.°
s6 poderao ser cobertas pelo segura de colheitas
mediante parecer favcravel da Direccao Regional
de Agricultura, que devera atender aos seguintes
aspectos: correcta utilizacao do solo, locallzacao
da cultura, usa de tecnologia adequada e 0 esta
belecido nas condlcoes gerais da ap6lice.
Art." 5.° - 0 parecer referido no artigo ante
rior sera elaborado a pedido do candidato ao se
quro e considera-se como favoravel, se nao for
dada res posta noprazo maximo de 15 dias. a
contar da data de entrada do respectivo reque
rimento na citada Direccao Regional. No entanto,
para capitals a sequrar com valor superior a
500000$, e sempre abrigat6rio 0 referido parecer.
Art." 6.° - Para efeitos do presente decreto
regulamentar, considera-se:

Do seguro de colheitas

Artigo 1.° 0 segura de colheitas abrange
as culturas referidas no n." 1 do artigo 2.° do De
creta Legislativo Regional n." 2/83/M, de 7 de
Marco - vinhas de castas europeias, banana, cana
-de-acucar, batata [semilhaJ, batata-doce, cultures
hortfcolas em estufa, floricultura, fruticultura, fei
jao verde (vaginhaJ, morango e tomate - , com as
especlficacoes a seguir mencionadas:
a) As culturas horticolas em estufa referem

a) Estufa para horticultura: construcao fecha
da de estrutura rnetallca, com as paredes e a co
bertura integralmente revestidas de material trans
parente ou translucldo, equipada ou nao com sis
tema de cllrnatlzacao:
b) Estufa e abrigopara floricultura: constru
cao de estrutura rnetallca, alvenaria ou madeira
tratada, com revestimento lateral e cobertura cons
tituidos por materials perenes ou de longa dura
<tao, apresentando as seguintes caracterlstlcas:
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As coberturas deverao ser integralmente fe
chadas, podendo apresentar as normals sistemas
de arejamento movel:
As bandas laterais, quando integral mente fe
chadas (abrigos), deverao ter uma proteccao em
malha de rede (rnctaltca/pol.ettleno) au ripado de
madeira;
c) Para as culturas referidas nas alineas ante
riores, a obrigatoriedade do expresso no artigo 4.°,
excluido a artigo 5.°.
Art.o 7.° - 0 segura de colheitas apenas po
dera cobrir as culturas da vinha e de fruteiras pre
vistas no n." 1 do artigo 2.° do Decreta Legislativo
Regional n.O 2/83/M, de 7 de Marco. a partir do
quinto ana de plantacao, salvo no que respeita
as prunoldeas, em que sera a partir do terceiro
ana de plantacao.
Art," 8.° - Nao ficam abrangidas pelo segura
de colheitas as arvores, as estufas au qualquer
outra tipo de capital fundlarlo. bem como as vivei
ros destinados a producao de plantas, salvo se
efectuadas no interior das estufas.
Art." 9.° - 0 segura qarantira ao produtor ape
nas as prejuizos sofridos pelas culturas abrangi
das pelo contrato de segura que tenham origem
em qualquer dos riscos cobertos pela apnllce.
Art," 10.° - 0 contrato de segura de colheitas
deve, nos termos do artigo 2.° deste decreta regu
lamentar e do n.O 3 do artigo 2.° do Decreta Legis
lativo Regional n.O 2/83/M, de 7 de Marco, cobrir
todos as riscos neles previstos, encontrando-se,
portanto, vedada a cobertura de riscos isolados.
Art.o 11.° E obrtqatorlo segurar tad as as
culturas da mesma especle que a segurado pas
suir no mesmo concelho.
Art.o 12.° - De harmonia com a disposto no
artigo 2.° deste decreta regulamentar, entende-se
par:
a) Vento forte - vento que, no momenta do
slnlstro, tenha atingido velocidade instantanea su
perior a 80 km par hora;
b) Tromba-d'aqua - precipltacao atmosferlca
de intensidade superior a 10 mm em 10 minutos,
no pluvi6metro;
c) Granizo - preclpltacao de agua em estado
solido sob a forma esferoide:
d) Maresia - queima provocada sabre as cul
turas resultante da deposicao de goticulas de aqua
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do mar carregadas de cloreto de sodlo, transpor
tadas pela accao de ventos mariti mas, quando tal
fenomeno ocorra dentra dos seguintes periodos e
desde que as mesmos estejam compreendidos no
prazo de validade da apolice:
Cancel has de Porto Moniz, Sao Vicente e San
tana: de 1 de Novembra a 30 de Junho: nos res
tantes cancel has: de 1 de Abril a 30 de Outubro.

0 progressivo alargamento do
Art.o 13.° segura de colheitas a outras culturas e riscos,
nos term as do n." 3 do artlqo 2.° do Decreta Legis
lativo Regional n." 2/83/M, de 7 de Marco, sera
efectivado par despacho conjunto dos Secretaries
Regionais de Agricultura e Pescas e do Planea
menta e Flnancas, mediante proposta apresentada
pel a comissao de qestao do Fundo Madeirense do
Segura de Colheitas, adiante designado abreviada
mente par Fundo, referido no artigo 9.° do Decreta
Legislativo Regional n." 2/83/M, de 7 de Marco,
ouvldos a Instituto de Seguras de Portugal e a
entidade gestora do pool do segura de colheitas.
Art.o 14.° - Serao consideradas como cons
tltuindo urn unlco slnistro as perdas au danos que
ocorram nas 48 horas seguintes ao momenta em
que as bens seguros sofram as primeiros danos.
Art.o 15.° - Para efeitos de calculo de valor
do segura e do montante da indernnlzacao em caso
de sinistro, serao consideradas as produc;:6es uni
tarias regionais do ultimo decenio e as precos de
garantia e de Intervencao, acrescidos de eventuais
subsfdios, au, na ausencia de tais prec;:os, as pra
ticados regional mente.
Art.o 16.° - No caso de as producoes decla
radas na proposta de segura se afastarem consl
deravelmente das producoes medias referidas no
artigo anterior (mais de 20 % I. recai sabre a segun
do a onus de apresentar a prova bastante de tal
facto.
Art.o 17.° - Desde a momenta em que a se
gura comece a produzir efeitos, nao sao admitidas
reduc;:6es nos valores declarados, ainda que devi
das a acidentes meteoroloqlcos. pragas, doencas,
deficlenclas de desenvolvimento au qualquer outra
causa.
Art," 18.° - Sao permitidas, no entanto, cor
recc;:6es de erros de calculo cometidos pelo segu
rado nas declarac;:6es lnlcials, desde que as rnes
mas tenham lugar dentro do perfodo de 30 dias
seguintes aquele em que se iniciem as efeitos
do segura. Em caso de reducao, sera concedido a
estorno de metade do premia correspondente a
reducao operada.
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Art.o 19.° - a montante a indemnizar, de acor
do com 0 disposto no n.o 2 do artigo 3.° do De
creto l.eqialativo Regional n.O 2/83/M, de 7 de
Marco, sera calculado com base no valor da pro
ducao final, deduzidos os gastos gerais de cultivo
ou de colheitas nao realizadas, e atendera as se
quintes regras:

tigo 25.°, compete ao Instituto de Seguros de Por
tugal, mediante parecer favoravel da comissao de
qestao do Fundo e da entidade gestora do pool,
fixar as taxas para a determinacao dos premlos e
os aqruparnentos regionais segundo crlterio edafo
-cllmatlco, quando for caso disso, e as classes de
riscos por cultura.

a) a montante da lndemnizacao, com excep
cao dos sinistros decorrentes da verificacao dos
riscos de incendio, raio e explosao, sera 0 equi
valente a 80% do valor dos prejuizos apurados,
deduzido da aplicacao de uma franquia de 5% so
bre 0 capital seguro de cada verba afectada. No
caso particular da banana, a franquia sera de 2,5%
por sinistro, nos mesmos termos anteriores;

Art.° 24.0 - No ana de 1984 as taxas a aplicar
para a deterrnlnacao dos premios de riscos sao
as seguintes:

b) No oalculo de qualquer indernnlzacao reJa
tiva a seguro de culturas com varies cortes ou co
lheitas atender-se-a obrigatoriamente ao valor das
colheitas ja realizadas, devendo previamente fixar
-se, em termos percentuais, a distrlbulcao mensa I
das receitas esperadas;
c) Nao serao, em qualquer caso, indernnlza
veis prejulzos que sejam inferiores a 5% do valor
da respectiva verba segura. No caso da banana,
nao serao Indernnizaveis prejuizos inferiores a
2,5% por sinistro.
Art," 20.° As indernizacoes por sinistros
abrangidos pelo sequro de colheitas nao deverao
ser pagas antes do lnicio das epocas normais de
comerciallzacao dos produtos, excepto quando 0
sinistro ocorrer numa fase do cicio produtivo em
que, tecnica e economicamente, seja vravel a re
novacao da cultura ou a implantacao de outra em
sua substituicao.

Classes
Percentagens

Taxas

..

1,2

"

III

IV

2,4

3,3

3,8

A dlstribulcao das culturas por classes de
riscos e a seguinte:
Classe I: horticultura em estufa (alface, fei
jao-verde, meloa, pepino, pimento e tomate) e flo
ricultura, em estufa ou abrigo [anturio, orquideas
(cateleia, cimbidlo e sapatinho) e rosa];
Classe II: pom6ideas (maca e jiera), pruner
deas (pesseqol, vinhas de castas europeias, cana
-de-acucar, batata, batata -doce, Ieijao-verde e pro
tea;
Classe III: citrinos (laranja, llrnao e tangeri
na}, abacate, manga, papaia, anona, tomate, mo
rango e estrelicia:
Classe IV: banana.

Art." 21.° Em caso de duvida acerca da
veriflcacao de qualquer dos rlscos prevlstos de
natureza meteorolcqica, dever-se-ao consultar os
servicos regionais do Instituto Nacional de Meteo
rologia e Geofisica.
Art," 22.° as contratos de sequro de co
Iheitas sao temporartos, nao prorroqavels, tendo
em atencao a duracao fixada nas condlcoes da
apollce iE fixado operiodo de carencia de 5 dias
para 0 lnlcio dos riscos em relacao a data da efec
tlvacao do seguro. as riscos de vento forte, gra
nizo e maresia so ficam abrangidos se a respec·
tiva proposta tiver sido aprovada ate 28 de Feve
relro, relativamente a culturas situadas nos con
celhos de Porto Moniz, Sao Vicente e Santana, e
ate 30 de Setembro, nos restantes concelhos.

ArLO 23.° -

Sem prejuizo do disposto no ar

Art.o 25.° -

a premio simples, Iiquido de boni
0 disposto nos
artigos anteriores, nao podera, em algum caso, ser
inferior a 500$.

ftcacoes, calculado de acordo com

Art." 26.° - a lnstituto de Seguros de Portu
gal, ate 30 de Novembro de cada ano, estabelecera,
mediante parecer favoravel da comissao de ges
tao do Fundo e da entidade gestora do pool, as
normas tarifarlas e as condicoes gerais da apo
lice que reqerao 0 segura de colheitas.
ArLO 27.° - As condicoes gerais da apolice
do segura de colheitas deverao deterrnlnar, entre
outros aspectos, 0 ambito das coberturas de rls
cos e a cornpensacao por quebras de producao
resultantes da ocorrencia de qualquer dos riscos
previstos.
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Art." 28.° - E concedida aos associados das
cooperativas agrfcolas ou de outras associacoes
de lavoura legalmente reconhecidas a faculdade
de efectuarem, nos termos do n." 1 do artigo 6.°
do Decreta Legislativo Regional n.O 2/83/M, de
7 de Marco, a segura em conjunto (num minimo
de 10), atraves da respectiva cooperativa ou de
outra assoclacao de lavoura, nos mol des e con
dicoes a estabelecer pelo Instituto de Seguros
de Portugal.
Art.° 29.° - De harmonia com 0 disposto no
n.O 1 do artigo 6.° do Decreto Legislativo Regional
n." 2/83/M, de 7 de Marco, na fase actual a Go
verno Regional bcnificara. atraves de despacho
conjunto dos Secretaries Regionais de Agricultura
e Pescas e do Planeamento e Hnancas, mediante
proposta da comissao de qestao do Fundo, os pre
rnios de risco de segura de todas as culturas pre
vistas no n." 1 do artigo 2.° do Decreta Legislativo
Regional n." 2/83/M, de 7 de Marco, tendo em con
sideracao a redaccao dada pelo artigo 1.° deste
decreta regulamentar.
Art.o 30.° - Independentemente do expresso
no artigo anterior, terao bonificacdes adicionais as
prernlos de contratos de seguro de colheitas feitos
nas seguintes condlcoes:
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mios de contrato de segura de colheitas, deduzi
dos das respectivas bonificacoes.
Art." 33.° - 0 esquema de bonlftcacoes sera
anualmente fixado, cabendo
comissao de qestao
do Fundo propor, ate 15 de Outubro, aos Secre
tarios Regionais de Agricultura e Pescas e do Pla
neamento e Hnancas as alteracoes a introduzir
para 0 ana seguinte.

a

Art.° 34.° - Para 1984 vlqorara a seguinte es
quema de boniflcacoes:
a) E concedida uma bonificacao de 10% nos
prernlos de contratos de segura de todas as cui
turas indicadas no n." 1 do artigo 2.° do Decreto
Legislativo Regional n." 2/83/M, de 7 de Marco,
tendo em consideracao 0 expresso no artigo 1.°
do presente decreto regulamentar;
b) Sem prejuizo do expresso na alfnea a) e
tendo em atencao 0 estabelecido no artigo 31.°,
beneficiam de uma bonificacao adicional de 15%
os prernios de contratos de seguro celebrados co
lectivamente (num minimo de 10 associ ados) , atra
yes de cooperativas agricolas ou de outras asso
ciacoes de lavoura legalmente reconhecidas, quan
do nao haja lntervencao de mediador;

a) Atraves de cooperativas aqrlcolas, ou de
outras associacoes de lavoura, legal mente reco
nhecidas, quando celebrados sem intervencao de
mediador;

c) Sem prejuizo do disposto nas alineas a)
e b), e tendo em atencao 0 estabelecido no ar
tigo 31.°, beneficiam de uma bonlftcacao adicional
de 25% os prernlos de contratos de segura que
se enquadrem nos pIanos de desenvolvimento re
gional referidos na allnea b) do artigo 30.°;

b) Que se enquadrem nos seguintes pianos
de desenvolvimento regional, aprovados por des
pacho do Secretarlo Regional de Agricultura e Pes
cas: plano de desenvolvimento da horticultura,
plano de desenvolvimento da cultura de moranguei
ro, plano de desenvolvimento da fruticultura, plano
de desenvolvimento da viticultura, plano de desen
volvimento da floricultura;

d) Sem prejuizo do disposto nas alineas a)
e b) e tendo em atencao 0 estabelecido no artigo
31.°, beneficiam de uma bonlficacao adicional de
25% os premios de contratos de seguro feitos
por agricultores (ex-colonos), conforme referido na
alinea c) do artigo 30.°.

c) Contratos de seguros celebrados por agri
cultures (ex-colonos) que tenham sido abrangidos
pelo Decreto Regional n." 13/77/M, de 18 de Ou
tubro Ie demais leqlslacao cornplernentarl, rela
tivo a extincao do regime de colonia.
Art." 31.° - As situacoes descritas no artigo
30.° tern de ser devidamente comprovadas atraves
de documento emitido, a pedido do interessado,
pelos 6rgaos competentes da Secretaria Regional
de Agricultura e Pescas.
Art," 32.° As seguradoras deverao cons i
derar, para todos os efeitos, nomeadamente para
o calculo de encargos, taxas e cornissoes, os pre

Artigo 35. 0 Para efeitos do disposto nas
a!fneas c) e d), os contratos de seguro conternpla
dos nas duas sltuacoes previstas apenas benefi
clam de uma bonificacao adicional de 25%.
l] -

Do Fundo Madeirense do Seguro de Colheitas

Art.' 36.° - 0 Fundo, que funciona na depen
denc!a da Secretaria Regional de Agricultura e Pes
cas, e um 6rgao dotado de personalidade juridica
e com autonomia flnanceira e administrativa.
Art." 37.° - Sob proposta da comissao de ges
tao do Fundo, podera ser acordada a colaboracao
do Instituto de Seguros de Portugal em materia
de estatistlca e contas relativas a concessao de
bonlftcacoes.

29 DE MARCO DE 1984

Art." 38.° -

0 Fundo, como instrumento de

suporte de todo a segura de colheitas, destlna-se.
nos termos do n." 1 do artigo 7.° do Decreta Legis
lativo Regional n.O 2/83/M, de 7 de Margo, a:
a) Bonificar as prernlos de segura, de acordo
com a previsto no artigo 6.° do citado diploma;
b) Compensar a pool do segura de colheitas
em casas de sinistralidade anormal. Considera-se
sinistralidade global anormal aquela que, liquida
da quota-parte eventual mente a cargo de ressegu
radores, ultrapasse, em cad a ana civil, a percen
tagem sabre as prernlos simples que for estabe
lecida na norma a que se refere a artigo 41.°;
c) Colaborar com a entidade gestora do pool
na politica de requlacao de sinistros do segura
de colheitas, definindo a que, em cada companhia,
deve obedecer a requlacao dos sinistros, nornea
damente quanta a fixacao dos criterios das dedu
coes a pratlcar no calculo das indemnizacoes em
relacao as operacoes de cultivo nao efectuadas,
bem como quanta a definicao das epocas em que
a pagamento dessas lndernnlzacoes deve ser feito;
d) Prom over a dlvulqacao do segura de colhei

tas:
Art." 39.° 0 pagamento das bontflcacoes
dos prernios de segura mencionados na alinea a)
do artigo 38.° sera efectuado de acordo com 0
estabelecido par norma do Instituto de Seguros
de Portugal, ouvida a comissao de qestao do Fundo.
.

Art." 40.° - A norma do Instituto de Seguros
de Portugal referida no artigo anterior devera su
bordinar a liquldacao as seguradoras das bonifica
coes dos premios de seguros a apresentacao por
aquelas de determinados dados tecnicos e est a
tlsticos relativos ao segura de colheitas na Regiao
Aut6noma da Madeira.
Art." 41.° - A cornpensacao prevista na alinea
b) do artigo 38.° sera estabelecida par norma do
lnstituto de Seguros de Portugal, mediante pare
cer favoravel da comissao de qestao do Fundo e
da entidade gestora do pool. Relativamente ao ana
de 1984, fica desde ja estabelecido que essa 'per
centagem sera de 90%.
Art." 42.° Constituem receitas do Fundo,
nos termos do artigo 8.° do Decreto Legislativo
Regional n." 2/83/M, de 7 de Margo:
a) Uma dotacao do orcarnento da Heqiao Au
t6noma da Madeira;
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b) 0,3% de todos as prerruos e respectivos
adicionais processados na Heqiao Aut6noma da
Madeira pelas seguradoras que explorem as ra
mas «Agricola» e «Pecuarla», com excepcao dos
respeitantes aos ramos «Vida" e «Doenca»:
c) 10% do valor dos prernlos de todos as se
guros de colheitas efectuados na Heqlao Aut6
noma da Madeira sem lntervencao de mediador;
d) Ouaisquer outras receitas au dotacoes que
Ihe sejam atrlbuldas:
e) Aplicacoes financeiras das irnportancias
correspondentes as dotacoes e percentagens act
ma referidas.

Art." 43.° - A dotacao orcarnental prevista na
alinea a) do artigo 42.° e fixada anualmente sob
proposta da comissao de qestao do Fundo.
Art.o 44.° - Com vista a cabal prossecucao
dos objectivos previstos no artigo 7.° do Decreta
Legislativo Regional n.O 2/83/M, de 7 de Margo,
e a possibilitar a alargamento do segura de co
Iheitas a outras culturas e riscos, a Fundo devera
reter um montante correspondente a apllcacao de
determinada percentagem sabre a valor que a do
tacao do orcarnento da Heqlao Aut6noma da Ma
deira teve nesse ana, que constituira uma reserva
de estabilidade.
Art." 45.° - A percentagem prevista no artigo
anterior sera fixada pelos Secretarios Regionais
de Agricultura e Pescas e do Planeamento e Fi
nancas, sob proposta da comissao de qestao do
Fundo, nao podendo, no entanto, ser inferior a
10% do valor das receitas anuais do Fundo.

Art." 46.° - No caso de a Fundo nao ter dispo
nibilidades para satisfazer integralmente as suas
responsabilidades, sera reforcada, para a efeito,
a dotacao do orcarnento da Heqiao Aut6noma da
Madeira.
Art." 47.° - De harmonia com a disposto no
artigo 9.° do Decreta Legislativo Regional n."
2/83/M, de 7 de Margo, a qestao do Fundo e asse
gurada par uma comissao constituida par 1 repre
sentante da Secretaria Regional de Agricultura e
Pescas, 1 representante da Secretaria Regional do
Planeamento e Flnancas e pelo representante do
Governo da Heqlao Aut6noma da Madeira no con
selho consultivo do Instituto de Seguros de Por
tugal.
Art," 48.° - A comissao de qestao referida no
artigo anterior, cujo mandata tem a duracao de
3 anos, podendo ser renovado, e nomeada par des
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pacho conjunto dos Secretaries Regionais de Aqrt
cultura e Pescas e do Planeamento e Hnancas,
Art.o 49.° - Os membros da comissao de ges
tao tern direito a rernuneracao mensal, bem como
a abono das despesas de transporte, a ajudas de
custo e outras despesas inerentes, no desempenho
das funcoes que Ihes estao cometidas, sendo os
respectivos montantes fixados por despacho con
junto dos Secretarlos Regionais de Agricultura e
Pescas e do Planeamento e Flnancas e suportados
pelo Fundo.

Art," 50.° - Alern de outras atrlbuicoes ja re
feridas, compete a comissao de qestao do Fundo,
nomeadamente, 0 seguinte:
a) Propor anualmente as Secretarias Regionais
de Agricultura e Pescas e do Planeamento e Fi
nancas os esquemas de boniflcacao do segura de
colheltas. de acordo com 0 previsto no artigo 6.° e
na alinea a) do n." 1 do artigo 7.° do Decreto Legis
latlvo Regional n.O 2/83/M, de 7 de Mar90:
b) Fixar anual mente as bases de compensa
9ao a efectuar pelo Fundo ao pool do seguro de
colheitas, em casos de sinistralidade global anor
mal, de harmonia com 0 disposto na alfnea b) do
n." 1 do artigo 7.° do citado diploma, nas condicoes
referidas no artigo 41.°;
c) Actual' em conformidade com 0 disposto
na alfnea c) do artigo 38.°;
d) Estabelecer os pianos de divulqacao do
seguro, de acordo com 0 prevlsto na alfnea d) do
artigo 38.°;
e) Proper as Secretarias Regionais de Agricul
tura e Pescas e do Planeamento e Finances 0 alar
gamento do seguro de colheitas, nos termos dos
n.O 3 e 4 do artigo 2.° do citado diploma, a outras
culturas e rlscos. nas condicoes referidas no ar
tigo 13.°;
S

f) Gerir as disponibilidades do Fundo e apre
sentar, nos termos legais em vigor, as contas de
qerencla as Secretarias Regionais de Agricultura
e Pescas e do Planeamento e Hnancas.

Art," 51.° - A comissao de qestao referida
no artigo 47.° devera, no prazo de 30 dias, apos
a data do despacho de norneacao. elaborar 0 regu
lamento da orqanlzacao e funcionamento do Fundo,
a submeter a aprovacao dos Secretaries Regionais
de Agricultura e Pescas e do Planeamento e Finan
cas,

I SERlE III -

NUMERO 9

Da Comissao Consultiva Madeirense
do Seguro de Coiheitas

Art," 52.° - A Comissao Consultiva Madel
rense do Seguro de Colheitas, criada pelo Decreto
Legislativo Regional n." 2/83/M, de 7 de Mar90,
funcionara junto da Secretaria Regional de Agri
cultura e Pescas e inteqrara. segundo
n." 1 do
artiqo 11.° do mesmo decreto, os seguintes ele
mentos:

°

1 representante da Secretaria Regional
Agricultura e Pescas;

de

1 representante da Secreta ria Regional do Pla
neamento e Hnancas:
1 representante da entidade gestora do pool
do segura de colheitas, na Heqiao Autonorna da
Madeira;
1 representante da Assoclacao de Agriculto
res da Madeira;
1 representante dos services regionais do Ins
tituto Nacional de Meteorologia e Geoffsica;
1 representante das cooperativas agrfcolas
que representem producces abrangidas pelo se
gura de colheitas;
1 representante do Fundo Madeirense do Se
guro de Colheitas.
ArLO 53.° - A Comissao Consultiva, referida
no artigo anterior, sera presidida pelo represen
tante da Secretaria Regional de Agricultura e Pes
cas e nomeada POI' despacho conjunto dos Secre
tarlos Regionais de Agricultura e Pescas e do Pia
neamento e Financas.
Art." 54.° - A Comissao Consultiva, cujo man
dato e de 3 anos, reune pOI' convocacao do res
pectivo presidente, POI' sua lniclatlva ou a sol lei
tacao da maioria dos rnernbros em exerclcio.
Art," 55.° - A convocacao da reunlao da Co
missao Consultiva deve ser feita, pOI' escrito, com
uma antecedencia mfnima de 15 dias.
Art," 56.° - Os membros da Comissao Con
sultiva tern dlrelto a abono de despesas de trans
porte e a ajudas de custo, a fixar POI' despacho
conjunto dos Secretarlos Regionais de Agricultura
e Pescas e do Planeamento e Flnancas, sob pro
posta do respectivo presidente.
ArLO 57.° - 0 Fundo dara apolo adminlstra
tivo ao funcionamento da Comissao Consultiva e
suportara os encargos inerentes.
Art," 58.° - De harmonia com 0 disposto no
n." 2 do artigo 11.° do Decreto Legislativo Regio
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nal n." 2/83/M, de 7 de Marco, constituem atri
buicoes da Comissao Consultive:

mento e Hnancas. sob proposta da comissao de
g8stao do Fundo.

a) Dar parecer sobre os objectivos a prosse
guir pelo seguro de colheitas, sobre os crlterlos
de bonlflcacao dos prernios de seguro de colhei
tas, a que se referem os n.O 1 e 2 do artigo 6.° do
citado diploma, e sobre 0 alargamento do segura
de colheitas a outras culturas e riscos:

Art." 64.° - Este decreto regulamentar entra
em vigor na data da sua publicacao.

S

b) Dar parecer sobre medidas extraordinarias
de auxflio aos agricultores no caso de ocorrencia
de acidentes naturais ou de outros que assumam
caracter calamitoso:
c) Pronunciar-se ace rca de quaisquer assun
tos que Ihe sejam submetidos pelos Secretarios
Regionais de Agricultura e Pescas e do Planeamen
to e Financas sobre seguro de colheltas, at raves
da comissao de qestao do Fundo;

Aprovado em sessao plenarta do Conselho
do Governo Regional em 5 de Janeiro de 1984.

o Presidente do Governo Regional, Alberto
Joeo Cardoso Goncelves Jardim.
Assinado em 2 de Fevereiro de 1984.
Publique-se.

o

Ministro da Republica 'para a Regiao Aut6
noma da Madeira, Uno Dias Miguel.

PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL

d) Formular propostas sobre as materias res
peitantes ao segura de colheitas, de modo a con
tribulr para uma correcta deflnlcao e dlnamlzacao
deste tipo de seguros.
ArLO 59.° - Os pareceres mencionados nas
alineas a) e b) do artigo 58.° referem-se a propos
tas da comissao de qestao do Fundo, no ambito
da sua cornpetencla, sernpre que esta julgar con
veniente.
IV -

Dlspusleties finals

Art." 60.° - A Secretaria Regional de Agricul
tura e Pescas prestara 0 apoio necessar io a co
missao de qestao do Fundo e a actividade segu
radom, com especial relevo para 0 fornecimento
de elementos que permitam caracterizar as cul
turas abrangidas pelo seguro de colheitas e os
sinistros de caracter meteoro/6gico e climaterlco.
Art." 61.° 0 Instituto Nacional de Meteo
ro!ogia e Geoffsica, at raves dos seus servicos re
gionais, prestara a comissao de qestao do Fundo
e a actividade seguradora 0 apoio necessario a ca
racterlzacao dos riscos de natureza meteorol6gica
e chrnaterica, mediante protocolo a estabelecer
entre 0 referido Instituto e a Secretaria Regional
de Agricultura e Pescas.

ArLO 62.° - A comissao de qestao do Fundo
e a entidade gestora do pool pcderao contactar
directamente com os servicos oficiais para a rea
lizacao dos objectivos do Fundo.
Art." 63.° - As duvidas que se suscitarem na
aplicacao do presente decreto regulamentar serao
resolvidas por despacho conjunto dos Secretaries
Regionais de Agricultura e Pescas e do Planea

Hesolucao n." 258/84

o Conselho do Governo, reunido em plenarro
em 8 de Margo de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do contrato para execu

cao da obra de « Correccao do tracado e pavimen
tacao da Estrada Regional 213, entre a Estrada
Regional 101 Estrela e a Vila da Calheta - Adi
clonal a obra de recuperacao do pavimento da
Estrada Regional 101, entre Porto Moniz e Ca
theta», de que e adjudlcataria a sociedade Tecno
via Infraestruturas Jose Guilherme da Costa,
Umitada;
b) Delegar os poderes de representacao da
Heqiao Aut6noma da Madeira, na assinatura do
contrato, no Secreta rio Regional do Equipamento
Social.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joeo Cardoso
Goncelves Jardim.

Hesolucao n." 259/84

o Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 8 de Marco de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do contrato adicional da
empreitada da «Nova Escola Secundaria da Le
vada - 2: Fase (Sub-fases A e B do Desenvol
vimento), de que e adjudicataria a Sociedade deno
minada Alberto Martins de Mesquita & Filhos, Li

mirada:
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b) Delegar os poderes de representacao da
Regiao Aut6noma da Madeira. na assinatura do
contrato, no Secretarlo Regional do Equipamento
Social.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

Hesclucao n," 260/24

o Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 8 de Margo de 1984, resolveu:
a} Aprovar a minuta do contrato adicional da
empreitada de «Acesso a Hibeira da Janela», de
adjudlcatarla a firma Construvil Cons
que
trutora Casais de Vila, Limitada;

e

b} Delegar os poderes de representacao da
Heqiao Aut6noma da Madeira, na assinatura do
contrato, no Secretarto Regional do Equipamento
Social.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.
Resolucao n." 261/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 8 de Margo de 1984, resolveu:
Atribulr urn subsidio de cinquenta milh6es de
escudos (50000 OOO$OO) a Empresa de Electrici
dade da Madeira, Empresa Publica, destinado
cobertura do deficit de exploracao referente ao
mes de Margo.

a

Presldencla do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joso Cardoso
Goncalves Jardim.
Hesolucao n.O 262/84
Considerando a conveniencia em assegurar
facilidades de atendimento ao publico e ap6s pa
recer favoravel do Banco de Portugal, 0 Conselho
do Governo, reunido em plenarlo em 8 de Margo
de 1984, resolveu:
Autorizar que a Banco Espirito Santo e Co
mercial de Lisboa pro longue 0 periodo de funcio
namento, dos Balc6es abaixo indicados, no res
peitante ao Service de Camblos, de acordo com
o seguinte horarlo:
Deleqacao Regional -

das 11 h 45 as 13h 00 e

I\I(JMERO 9

das 14h 45 as 16h 30 (de segunda a sexta-feira).
Dependencia: Fernao Ornelas das 14h 45
as 16h 30 (de segunda a sexta-felral,

Aqencias: Calheta, Porto Moniz, Canico, Cam
panario. Torreao e S. Jorge - das 14h 45 as 16h 30
(de segunda a sexta-feira).
Presldencla do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncalves Jardim.
Hesolucao n.O 263/84

o Conselho do Governo, reunido em plenarto
em 8 de Margo de 1984, resolveu:
Autorizar 0 financiamento as Direccoes Re
gionais de Saude Publica, dos Hospitals, de Edu
cacao Especial e de Sequranca Social, no mes de
Margo de 1984, no valor global de 390850000$00,
pelo Capitulo 01, 50 e 80 do Orcarnento da Heqiao
para 0 ana de 1984, inerente a 05 - Secretaria
Regional dos Assuntos Sociais, para execucao dos
Pianos de Tesouraria:
05 - Secretaria Regional dos Assuntos So
ciais;
Capitulo 01 Gabinete do Secretarlo Re
gional;
C6digo 38 Transferencias Sector PU
blico;
a} Dlreccao Regional de Saude Publica
141 650 000$00;
b) Direccao
102 000 000$00;

Regional

dos

Hospitais

c) Direccao Regional de Educacao Especial
5700000$00.
Capitulo 50 Investimentos do Plano;
Oivisao 02 - Beneficlacao e apetrechamento
da D.R.H. - estruturas hospitalares;
Subdivisao 02 - Beneftclacao dos Hospitais
- 20000 000$00;
Divisao 03 - Beneficiacao e apetrechamento
das estruturas da Saude Publica;
Subdivisao 01 Aquistcao de equiparnen
to blomedlco, administrativo e industrial
1 500 000$00;
Capitulo 80 - Contas de Ordem;
Divlsao 01 - Instituto de Gestae Financeira
de Sequranca Social - 120000 000$00.
Prestdencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncalves Jardim.
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Hesolucao n.' 264/84

o

Hesolucao n." 267/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenario

em 8 de Marco de 1984, resolveu:

Conselho do Governo, reunido em plenario

em 8 de Margo de 1984, resolveu:

Atribuir um subsfdio no valor de 1 025 contos
ao Cine-Forum do Funchal, relativo ao mes de
Margo de 1984.

Encarregar

0

Secretarlo Regional de Agricul

tura e Pescas de, em relacao

a loja no

res-do-chao,

situada no predio urbano ao Caminho do Terce.
Presidencla do Governo Regional. -

0 Pres i

dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

Goncelves Jardim.

Estrada do Bom Sucesso, freguesia de Santa Ma
ria Maior, inscrito na matriz predial n." 2821, de
encontrar a solucao mais favoravel para 0 orca
mento regional, tendo em conta as fins a que se

Hesolucao n," 265/84

destina a sua utillzacac, 0 equipamento adquirido

Atendendo a que a Agente de Viagens ma
deirense, residente no Brasil, Agostinho de Gou

e a nao vocacao do Governo para pequenos em
presarios.

veia, tem desenvolvido uma importante accao pro
mocional em prol da Madeira, no pars onde reside,
trazendo anualmente a esta Regiao, centenas de
turistas, em «voos charters», 0 Conselho do Go

l\.t1ais encarrega 0 Secretarlo Regional de Agri
cultura e Pescas de identificar a este Plenario
qual

0

funcionario responsavel pelo cessar do

verno, reunido em plenarlo em 8 de Margo de

pagamento da renda que, pelo im6vel referido,

1984, resolveu atribuir a «Estrelic!a Dourada», re

era legalmente devido.

conhecendo assim a valioso contributo dado par
aquele Agente de Viagens

a Heqlao

0 Presi

dente do Governo Regional, Alberto Joeo Cardoso
Goncalves Jardim.

Madeira.

o

Presidencia do Governo Regional. -

Aut6noma da

Conselho do Governo resolve ainda que a

referido qalardao seja entregue par ocasiao da
Hesolucao n.O 268/84

reallzacao do «Conqresso das Comunidades».
Presidencia do Governo Regional. -

o

0 Presi

dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso

Conselho do Governo, reunido em plenario

em 8 de Margo de 1984, resolveu:

Goncelves Jardim.
Solicitar ao Mlnlsterlo da Industria verba para

o

a lnvestiqacao

apoio

Hesolucao n.O 266/84

cientlfica-enerqetica que esta

a ser conduzida par «Pendulo -

Conselho do Governo, reunido em plenario

em 8 de Margo de 1984, resolveu:

vacao Tecnol6gica, Ld.?», mediante apresentacao
dos

Designar representante do Governo da Re
giao Aut6noma da Madeira no Conselho Geral do
INATEL, nos termos do art," 28.°, n." 1 do Decreto
-Lei n.O 519-J2/79, de 29 de Dezembro, na redac
gao que Ihe foi dada pelo art," 1.° do Decreta-Lei

lnvencao e Ino

respectivos dossiers at-aves da Secretaria

Regional do Equipamento Social.
Desta Hesolucao mais resolve dar conheci
mento

a sociedade

em referencia, aguardando-se,

em funcao da diliqencla desencadeada, a defini

n.O 213/81, de 14 de Julho, 0 Professor Nelson

gao da entidade que provera a verba destinada

Bras Pereira Pestana para

aos pagamentos que deverao ser efectuados.

0

trienlo de 1984/87.

Presidencia do Governo Regional. -

0 Presi

dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

Goncslves Jardim.

Presidencia do Governo Regional. -

0 Presi

dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jardim.
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Resoluc;:ao

o

n:

Resoluc;:ao n.' 271/84

269/84

Conselho do Governo, reunido em plenario

em 8 de Marco de 1984, resolveu:
Propor ao Governo da Republica que, no am

a

o

Conselho do Governo, reunido em plenario

em 8 de Marco de 1984, resolveu:

bito das competencies do Estado e por enquanto

subtraida

NUMERO 9

Heqiao Aut6noma, produza urgente

mente leqislacao com os seguintes objectivos:

a) Aprovar a minuta do contrato adicional da
empreitada de

«

E.R. 101, Porto Moniz -

Calheta-,

de que e adjudlcataria a Sociedade Tecnovia 
Infraestruturas Jose Guilherme da Costa, Lda.;

a) Acautelar os legitimos interesses do pro
mitente comprador de im6vel destinado

a

habi

b) Delegar os poderes de representacao da

elaboracao do con

Heqiao Aut6noma da Madeira, na assinatura do

trato de promessa, venha a ser pressionado para

contrato, no Secretario Regional do Equipamento

um novo pagamento muito acima do previsto no

Social.

tacao que, posteriormente

a

contrato, quer por iniciativa do promitente ven
dedor, quer por accao de lnstitulcao de credito,
b) Atribuir sancoes penais aos promitentes
vendedores de im6veis destinados

a

Presidencla do Governo Regional. -

0 Presi

dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso

Goncelves Jerdlm.

habltacao.

que venham exigir quantias multo acima do pacta
inicialmente celebrado ou que venham onerar

Resoluc;:ao

n:

272/84

0

promitente comprador atraves do nao cumprimen

Nos termos da alinea g) do artigo 33.° do

to das suas obriqacoes para com lnstltulcoes de

Estatuto Provis6rio da Heqiao Aut6noma da Ma

credlto.

deira aprovado pelo Decreta-Lei n." 318-0/76 de
30 de Abril,

Presidencia do Governo Regional. -

0 Prest

dente do Governo Regional, Alberto Joeo Cardoso
Gonc;alves Jardim.

0

Conselho do Governo, reunido em

plenarlo em 8 de Marco de 1984, resolveu:

Submeter

a

aprovacao da Assembleia Regio

nal a proposta de orcarnento da Heqiao Aut6noma
da Madei ra para 1984. Envolve receitas no rnon

Hesolucao n.O 270/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenario

em 8 de Marco de 1984, resolveu:
Aplicar

a Heqiao

tante global de 38341 921 contos, distribufdos por
{( Receitas Correntes» 14370292 contos, «Hecei
tas de Capital" 18937364 contos e «Contas de

Aut6noma da Madeira

0

se

guinte:

Ordern» 5 034265 contos, incluindo uma transfe

rencia do Orcarnento do Estado, no montante glo

a) A Portaria Conjunta dos Ministertos das
Finances e do Plano e do Trabalho e Sequranca
Social de 31 de Janeiro de 1984, publicada no Dla

bal de 2 110 000 contos para «Transferenclas Cor
rentes».

As despesas no montante global de 38341 921

rio da Republica, II Serle, n." 26 de 31.1.84, que

contos, estao repartidas por

introduz correccoes nas taxas de juros de mora

tes», «Despesas de Capital", «Investlrnentos do

por contrlbuicoes nao pagas

a Sequranca

Social;

b) 0 Decreto-Lel n.O 60/84, de 23 de Feve
reiro, publicado no Diario da Republica, I Serle,

«

Despesas Corren

Plano" e -Despesas de Ordern», com valores de
15477 338, 3246100, 14584218 e 5034265 con

tos, respectivamente.

n.O 46, de 23.2.84, que fixa novas medidas na co

A proposta de orcarnento consta de Mapas

branca das contribulcoes para a Sequranca So

resumo de receita e despesa, no total de 2, que

cial.

fazem parte integrante da presente resolucao.
Presldencla do Governo Regional. -

0 Prest

Presidencia do Governo Regional. -

0 Pres i

dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso

dente do Governo Regional, Alberto lotio Cardoso

Goncelves Jardim.

Goncelves Jerdim.
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OrU;AMENTO DA REGIAO AUT6NOMA DA MADEIRA PARA 1984
l'vl A P,L\ RESUMO DA RECEITA paR CAPfTULOS
(CONTOS)

CAPiTULOS

DESIGNACAO

IMPORTANCIAS

RECEITAS CORRE~JTES
4568862
5451 434
905996
337
2 1,84228

01.lmpostos directos ." '"
.
.
02. Impastos lndlrectos ...
.
03. Taxas, multas e outras penalldades
04. Hendirnentos de propriedade
.
.
05. Transf erenclas ." ... ... ...
.
06. Venda de bens duradouros
07. Venda de services e bens nao duradouros ...
08. Outras receitas correntes ... ... ... ... ...

302479
956956
Somas das receitas correntes ... ...

14370292

RECEITAS 'DE CAIPITAL
09.
10.
11.
12.
13.
14.

.
Venda de bens de investimento
Transferencias ... ...
.
Activos flnanceiros
.
Passlvos [Inancelros
.
Outras receitas de capital
.
Heposicoes nao abatidas nos pagamentos

44010
341 877
35500
18470975
1 801
43201
Soma das receitas de capital

18937364

Soma das receitas correntes
capital ... ... ... ... ... . ..
15. Cant-as de ordem

e de
33307656
5034265

.

Totel dasreceitas

.

38341 921

ORCAMENTO DA REGIAO AUT6NOMA DA ~j'lADEIRA PARA 1934
MAPA RESUMO DA DESPESA POR SECRETARIAS REG10NA!S
(CONTOS)

-

II

Despelas

(errentes

... ...
Assembleia Regional
Presldencla ... ... ... ... ...
Secretaria Regional do Pla
...
neamento e Financas
Secretarla Regional do EquiI
pamento Social ... ... ...
i Secretaria Heqional dos f1.s

Delpesas

Delpesas
de
Capital

(errentes
e de
Capital

I
I

Despesas
Investimentos
do
Plano

(errentes + Capital

C~ntas

+

de
Ordem

Inveslimentos
do Plano

-

76989
84969

1 500
100

7'8489
85069

I

7836220

2813036

10649256

1 768820

12418076

1 398195

13816271

,

547426

153 190

700618

8867400

9568016

-

9568016

2622720

275900

2898620

2228300

5126920

904

2463416

I

' '1

suntos Sociais
... ..,
Regional da Edu

Secre~aria

1

se~~~~;ri~" H'~~i'~~al" 'd;' 'T;~:I
s~~~~~~ri~" R~~i;~:al"de"Ag'r'i:1

cultura e Pescas ... . .. ...
Secretaria Regional do Co
rnerclo e Transportes ...
Secretaria Hegional
rlsrno e Cultura ...do..

,

~~:i

TOTAL ......

I

I

' '1

2 621 720

I
2171550

1 000
15970

133841

6830

684223

136464

1 196751

111 660

I

I

7,8489
85069

I
Total

-

-

I

!
274992

2187520
140671

I

8206871
1308411

I

-

24625121

,I

1 199550
1 592990

I
i

140671

.

20202371

I

2901 401

i

I

154773381

6350
3246 100

129999
18723438

751 0451

,391716

337676

2357913

318145

3219546

i
I

123649 ,

78489
85069

-

604566 I
145342181

7345651
333076561

-

I,

I
50342651

734565
38341 921
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NOMERO 9

PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL E SECRE·
TARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAlS

esse efeito, ser dispensada a posse de licencia
tura.

Portaria n.o 18/84

Presidencla do Governo Regional e Secretaria
Regional dos Assuntos Sociais. Assinada em 21
a Presidente do Governo
de MarGO de 1984. Regional, Alberto Joiio Cardoso Goncalves Jardim.
0 Secretarlo Regional dos Assuntos Socials.
Jose Miguel Jardim de Olival de Mendonce.

Verificando-se que nao existem na Direccao
Regional de Sequranca Social Tecnlcos Super.ores
e Chefes de Heparticao que reunam simultanea
mente experlencia e perfil adequado ao preenchi
mento dos lugares de Chefe de Dlvlsao na area
de recrutamento definida pelo numero 1 do artigo
7.° do Dec. Reg. Reg. n." 3/78/M, de 6 de Setembro
apl icado

por

forca

do

Decreto

Regional

SECRETARIA REGIONAL DO PLANEAMENTO
E FINANCAS

n."

25/79/M, de 30 de Outubro, art." 2.° e aditamento

Portaria n." 16/84

mencionado no art." 2.°, alfnea c), ponto 1) do De
creto Regional n.O 25/79/M, de 30 de Outubro;
Considerando indispensavel

0

A fim de possibilitar

preenchimento

0

pagamento de despe

sas adentro do Capitulo I do Orcamento para

a Assembleia Regional,
proceder a transferencia

0

dos 6 lugares exigidos pela nova orqanica da Di

corrente ano, inerente

ha

reccao Regional de Sequranca Social e criados

necessidade de se

de

pela Portaria n." 47/80;

verba, no montante de 1 100000$00 (urn milhao

Considerando

0

disposto no n." 3 do artigo 2.°

e cem mil escudos).
Assim, ao abrigo do artigo 3.° do Decreto Re

do Decreto Regional n.O 25/79/M, de 30 de Outu

gional n.O 5/77/M, de 21 de Abril, manda

bro;
Manda

0

Governo da Regiao Aut6noma da

Madeira pelo Presidente do Governo Regional e

0

Go

verno Regional da Madeira, pelo Secretario Re
gional do Planeamento e Financas.

Secretarlo Regional dos Assuntos Sociais, alargar

1.° -

Que se proceda

0

seguinte:

a transferencta

e refer

excepcionalmente a area de recrutamento para os

cos no valor de escudos 1 100000$00 (um rnilhao

lugares de Chefe de Dtvlsao do Ouadro de Pes

e cem mil escudos), de acordo com

soal da Direccao Regional de Sequranca Social

que faz parte integrante desta Portarla.

0

mapa anexo,

aprovado pela Portaria n." 47/80, publicado no Jor
2.° -

nal Oficial n.O 14, I Serle, de 4.4.80, podendo esses
lugares ser providos por funclonarlos das carre i

vigor.

ras Tecnica Superior, Tecnlca de Educacao e Tee
nica de Service Social, que possuam conhecimen
tos tecnlcos indlspensavels

a pratica

efectiva do

desempenho de fungoes de chefia, podendo para

Capitulo

Divisao

I

06digo

Alinea

Esta Portaria entra imediatamente em

Secretaria Regional do Planeamento e Finan
gas. Assinada em 9 de Margo de 1984. -

0 Secre

tario Regional do Planeamento e Flnancas, Susana

Manuel Barreto Frence.

Rubricas

I

Heforcos ou

I

Inscrlcoes

I

Anula~i.ies

I

ASSEMBLEIA REGiONAL

i

I
I

DlcSPESAS CORRENTES

01

00

I

!
I

Pessoal dos Ouadros aprovados por lei:

I

01

I

!

Hernuneracoes certas e perrnanentes:

01.02

Deputados

... ... . .. . .. ...

04.00

Alimentacao e alojarnento ... ...

31.00

Aquisican de servlcos -

'"

...

I

... . ..
... ...

'"

1 100

ooosoo

I
I

. .. ...

600000S00

I

...

500000S00

i

nao especificados

TOTAL ...

...

... . ..

I

1 100 OOOSOO

1 100000S00
I
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SECRETARIAS REGIONAIS DO PLANEAMENTO E
FINANCAS, DA AGRICULTURA E PESCAS E DO
COMERCIO E TRANSPORTES

dora, 0 peso liquido do acucar, bem como 0 res
pectivo preco maximo de venda ao publico, sem
prejuizo do disposto do Decreto-Lei n." 314/72,
de 17 de Agosto, e leqislacao complementar.

Portaria n." 19/84
Ao abrigo do disposto no n.' 2, do artigo 7.°
do Decreta Regional n.? 2/76, de 11 de Novembro,
manda a Governo Regional da Madeira, pelos Se
cretarlos Regionais do Planeamento e Flnancas,
Agricultura e Pescas e do Comercio e Transpor
tes, aprovar a seguinte:
'l .? A venda de acucar granulado, avulso e
em embalagens de 1 kg na Heqiao da Madeira,
fica sujeita ao regime de precos maximos, a que
se refere a alinea a) do n.a 1 do artigo 1.a do De
creta-Lei n.a 329-A/74, de 10 de Julho.
2.a 1 - Os precos maxlrnos de venda pela
fabrica, sabre meio de transporte, sao as seguin
tes, par quilograma:
a) Acucar granulado, em sacos de 50 kg 
56$00;
b) Acucar granulado em embalagens de 1 kg
57$00.
2 Os preens rnaxrrnos referidos no n.? 1
incluem, para a caso do acucar embalado, a custo
da respectiva embalagem (peso Iiquido, tara per
dida).
3.° Os precos rnaxrmos de venda ao pu
blico sao os seguintes por quilograma:
a) Acucar granulado, avulse -

64$00;

b) Acucar granulado, empacotes de 1 kg 
65$00.
4.a - Os retalhistas, na venda de acucar, avul
so au embalado, tern direito a auferir margens nao
inferiores a 4$00, por quiloqrarna.
5.a Os precos de acucar granulado em em
baiagens com doses individuais (saquetes au cu
bos), bem como os precos de venda dos acucares
de fabrico especial, sao livres em qualquer fase
dos circuitos de comerclalizacao.
6.° Os acucares granulados, qualquer que
seja 0 seu modo de acondicionamento, deverao
ser sempre vendidos, pela fabrica, na base de
peso liquldo, tara perdida, devendo indlcar-se sem
pre, nas embalagens de 1 kg, a entidade embala

7.a 1 - A Iabrica nao e obrigada a vender
a cad a comprador quantidades inferiores a 1 500
kg de acucar.
2 A faculdade conferida no n.O 1 nao se
aplica as sociedades cooperativas de consumo,
cantinas e outras orqanizacoes que prossigam fins
de prornocao econornlca ou social, as quais pode
rao adquirir quaisquer quantidades dentro dos pre
cos maximos fixados, nos termos do Decreto-Lei
n." 769/74, de 31 de Dezembro.
8.° Na venda pelos armazenistas e reta
Ihistas, d~ acucar granulado avulso e em ernbala
gens de 1 kg, provenientes de aqulsicoes na vi
gencia das Portarias Regionais n." 19/83, de 24
de Fevereiro e 53/83, de 21 de Julho, respeltar
-se-ao obrigatoriamente as margens e demais con
dlcces de venda fixadas naqueles diplomas sob
pena de aos vendedores serem aplicadas as san
coes previstas para 0 crime de especulacao.

9.° 1 Para 0 Porto Santo, os preens e
demais condicoes de comerclallzacao do acucar,
referido no n." 2.°, sao iguais aos da Madeira.
2 0 Governo Regional subsldlara a frete
maritima, dos produtos referidos no n." 1.° no trans
porte maritirno para os retalhistas de Porto Santo.
3 - Os subsidios de transporte serao entre
gues aos armazenistas, contra os respectivos do
cumentos comprovativos, pelo que estes, inicial
mente, suportarao os custos do transporte de acu
car do cais do Funchal ao cais do Porto Santo.
10.a - As infraccoes ao disposto na presente
portaria, se punicao mais grave Ihes nao couber
nos termos da leqisiacao em vigor, e aplicavel
o disposto no Decreto-Lei n." 28/84, de 20 de
Janeiro.
11.° Este diploma revoga as Portarias n.OS
16/82 de 18 de Fevereiro, 19/83 de 24 de Feve
reiro e 53/83, de 21 de Julho.
12.
As duvidas resultantes da aplicacao
da presente portaria, serao resolvidas por despa
cho conjunto dos Secretaries Regionais do Pla
neamento e Financas. da Agricultura e Pescas e
do Cornercio e Transportes.
0

-
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13.° - Esta portaria entra em vigor as zero
horas do dia imediato ao da sua publlcacao.
Secretarias Regionais do Planeamento e Fi
nancas, da Agricultura e Pes cas e do Cornercio
e Transportes. Assinada em 21 de Marco de 1984.
- 0 Secretario Regional do Planeamento e Finan
cas, Susano Manuel Barreto Frence. - 0 Secre
tario Regional da Agricultura e Pescas, Rui Ema
nuel Baptista Fontes. - 0 Secretario Regional do
Cornercio e Transportes, Miguel Jose Luis de Sou
sa.

SECRETARIA REGIONAL DO COMERCIO
E TRANSPORTES
Portaria

3.° - Oualquer agente economlco legal mente
habilitado para 0 exercicio da actividade de co
rnercio de produtos alimentares pode acumular a
totalidade ou parte da margem de comercializa
cao nao utilizada.
4.° - Oualquer que seja 0 numero de agen
tes intervenientes no circuito de comerclaltzacao
nao e permitida a utillzacao de margens que, no
seu conjunto, ultrapassem 0 limite resultante da
apllcacao, para 0 correspondente produto, do dis
posto no n." 2.°.
5.° - 0 disposto na presente portaria nao se
aplica aos produtos acondicionados em embala
gens proprias para a venda aos grandes utiliza
dores nas vendas a estes.

n.O 20/84

Ao abrigo do n." 2 do artigo 7.° do Decreto
-Regional n,O 2/76 de 11 de Novembro, manda 0
Governo Regional da Madeira, pelo Secretarlo Re
gional do Cornercio e Transportes, aprovar 0 se
guinte:
1.° Os produtos constantes das Iistas 1
e 2 anexas a este diploma ficam sujeitas, na Re
giao Autonorna da Madeira, ao regime de margens
de comercializacao fixadas a que se refere a ali
nea e) do n." 1 do artigo 1.° do Decreto-Lei n.'
329-A/74, de 10 de Junho.
1 - As margens maxlrnas de comercia
lizacao dos produtos constantes da lista 1 anexa
a este diploma sao as seguintes:
2.0

NOMERO 9

-

a) Para 0 grossista: margem de 10%, calcu
lada sobre 0 preco de custo em arrnazern:
b) Para 0 retalhista: margem de 15%, calcu
lada sobre 0 preco maximo de venda pelo gros
sista, acrescido das despesas de transporte quan
do devidamente comprovadas.
2 - As margens rnaxirnas de cornercializacao
dos produtos constantes da lista 2 anexa a este
diploma sao as seguintes:
a) Para 0 grossista: margem de 10%, calcu
lada sobre 0 preco de custo em arrnazern:
b) Para 0 retalhista: margem de 20%, calcu
lada sobre 0 preco de custo em armazern:
b) Para 0 retalhista: margem de 20%, calcu
lada sobre 0 preco maximo de venda pelo gros
sista acrescido das despesas de trans porte, quan
do devidamente comprovadas.

6.° - Consideram-se grandes utilizadores os
que exercem actividades classificadas na subdi
visao 63 da ciasslflcacao das actividades econo
micas, incluindo estabelecimentos mllltares e cor
poracoes rnilitarlzadas e cantinas dos estabeleci
mentos de ensino, enos desdobramentos da mes
ma classificacao 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.), do qual deverao cons
tar, obrigatoriamente, os seguintes elementos:
a) Nome, sede ou domicilio do vendedor e do
comprador;
b) Data, quantidades e precos unitarios de
cada produto transaccionado;
c) Preco de venda no local de entrega.
8.° - 1 - Os retalhistas, ou quem os repre
sente na ausencia, sao obrigados, quando solici
tados pelos orgaos de ftscaltzacao, a exibir 0 do
cumento de venda referido no ruimero anterior.
2 A nao apresentacao do aludido docu
mento de venda, sob a aleqacao de nao Ihe ter
sido passado, se ter extraviado ou outros moti
vos, nao constitui para 0 retalhista clrcunstancla
dirimente da sua responsabilidade criminal.
3 Serao considerados como inexistentes
os documentos de venda quando nao contenham
todos os elementos referidos no rnirnero 7.° deste
diploma.
9.° -

Cum pre ao retalhista identificar

0

ven
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dedor dos produtos referidos no n.' 1. da pre
sente porta ria.
0

Compete ao retalhista a marcacao uni
10.
taria nas embalagens, do preco de venda ao pu
blico de todos os produtos de que trata esta por
taria.
0

-

1'1.0 As lnfraccoes ao
taria e aplicavel 0 Decreto-Lei
Janeiro, quando nao constitua
<;1'10 ou se outra punicao mais
aplicavel.

disposto nesta por
n." 28/84, de 20 de
crime de especula
grave nao Ihes for

1.0 - Sao revogadas as Portarias n," 126/81,
127/81,128/81 e 132/81, todas de 29 de Outubro:
184/81, de 31 de Dezembro; 5/82, de 7 de Janeiro;
31/82, de 18 de Margo e 67/82, de 2 de Julho, e
o Despacho Normativo n," 3/82, de 1 de Abril.

2.0 - Este diploma entra em vigor no dia irne
diato ao da sua publlcacao.
Secretaria Regional do Cornercio e Transpor
tes. Assinada em 20 de Marco de 1984. - a Se
cretario Regional do Cornerclo e Transportes, Mi
guel Jose Luis de Sousa.

12.
Fica revogada a Portaria n." 46/81, de
30 de Abril.
0

-

Portaria n.O 22/84
Ao abriqo do n." 2 do art." 7. do Decreto-Re
gional n." 2/76, de 11 de Novembro, manda 0 Go
verno Regional, pelo Secretario Regional do Co
merclo e Transportes, aprovar 0 seguinte:
0

Secretaria Regional do Cornercio e Transpor
tes. Assinada em 20 de Margo de 1984. - a Se
cretario Regional do Cornerclo e Transportes, Mi
guel Jose Luis de Sousa.

1.0 - a n.a 7.0 da Portaria n.a 51/81, de 30 de
Abril, passa a ter a seguinte redaccao:

L1STA 1
(A que se referem os n.a s 1.0 e 2.0 , n." 1, do
diploma).

7.0 1 - As margens rnaxlrnas de comer
clalizacao das mass as allmenticias sao as seguin
tes:

Conservas de atum e de sardinha em azeites
ou oleo.

a) Para 0 grossista: margem de 10%, calcu
lada sobre 0 preco do fabricante;

L1STA 2
(A que se referem os n." 1.0 e 2.0 , n." 2, do
diploma).
Farinhas lacteas e nao lacteas.

b) Para 0 retalhista: margem de 15%, calcu
lada sabre 0 preco maximo de venda pelo gros
slsta acrescido das despesas de transporte, quan
do devidamente comprovadas.
2 - Oualquer agente econornlco legal mente
habilitado para 0 exercfclo da actividade de co
merclo de produtos alimentares pode acumular a
totalidade ou parte da margem de comercializa
cao nao utilizada.

Flocos de cereais.
Misturas soluvelscorn cacau e ou malte.
Salsichas enlatadas tipo Frankfurt.
Cafes soltiveis, misturas soluvels de suceda
neos de cafe comou sem cafe e soluvels estre
mes,
Cafes torrados e sucedaneos de cafe torrados.
Caldos de galinha e de carne, concentrados
e desidratados.

2.0
vigor.

-

Esta portaria entra imediatamente em

Secretaria Regional do Cornercio e Transpor
tes. Assinada em 20 de Margo de 1984. - a Se
cretarlo Regional do Cornerclo e Transportes, Mi
guel Jose Luis de Sousa.

Portaria n.o 21/84
Portarla
Ao abrigo do dtsposto no n," 2 do artigo 7. ,
do Decreto Regional n," 2/76, de 11 de Novembro,
rnanda 0 Governo Regional da Madeira, pelo Se
cretario Regional do Cornerclo e Transportes, apro
var 0 seguinte:

B.

O

23/84

0

Ao abrigo do n.a 2 do art," 7.0 do Decreto Re
gional n.a 2/76, de 11 de Novembro, manda 0 Go
verno Regional, pelo Secreta rio Regional do Co
rnerclo e Transportes, aprovar 0 seguinte:
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NUMERO 9

1.° - 0 n." 2.° da Portaria n." 46/81, de 30 de
Abril, passa a ter a seguinte redaccao:

2.°
vigor.

2.° - 1 - As margens rnaxirnas de comercia
lizacao das bolachas sao as seguintes: :

Secretaria Regional do Cornercio e Transpor
tes. Assinada em 20 de Marco de 1984. - 0 Se
cretario Regional do Comerclo e Transportes, Mi
guel Jose Luis de Sousa.

a) Para a grossista: margem de 10%, calcu
lada sabre a preco de custo em arrnazern:
b) Para a retalhista: margem de 15%, calcu
lada sabre a preco maximo de venda pelo gros
sista acrescido das despesas de transporte, quan
do devldarnente comprovadas.
2 Qualquer agente econ6mico legal mente
habilitado para a exerclclo da actividade de co
mercia de produtos alimentares pode acumular a
totalidade au parte da margem de cornerclalizacao
nao uti I izada.
2.° vigor.

Esta portaria entra imediatamente em

Secretaria Regional do Cornerclo e Transpor
tes. Assinada em 20 de Marco de 1984. - 0 Se
cretarlo Regional do Cornercio e Transportes, Mi
guel Jose Luis de Sousa.

Esta portaria entra imediatamente em

Portaria n.O 25/84
Ao abrigo do disposto no n," 2 do artigo 7.°
do Decreta Regional n." 2/76, de 11 de Novembro,
manda a Governo Regional da Madeira pelo Se
cretarlo Regional do Cornerc!o e Transportes, apro
var a seguinte:
1.° - Ficam excluidos do ambito de aplicacao
da Porta ria n.O 13/82, de 4 de Fevereiro, as guarda
napos de papel, iencos de papel, «facial tissue» e
fraldas de papel.
2.° - Esta portaria entra em vigor no dia ime
diato ao da sua publicacao.
Secretaria Regional do Cornerclo e Transpor
tes. Assinada em 20 de Mar90 de 1984. - 0 Se
cretario Regional do Cornercio e Transportes, Mi
guel Jose Luis de Sousa.

Portaria n.O 24/84
Ao abrigo do n." 2 do art." 7.° do Decreto-Re
gional n.o 2/76, de 11 de Novembro, manda a Go
verno Regional, pelo Secretarlo Regional do Co
mercia e Transportes, aprovar a seguinte:

SECRETARIAS REGIONAIS DE AGRICUlTURA E
PESCAS E DO COMERCIO E TRANSPORTES

1.° - 0 n." 2.° da Portaria n.O 53/81, de 30 de
Abril, passa a ter a seguinte redaccao:

Considerando que as margens de cornerclali
zacao da batata de consumo mantern-se inaltera
veis desde Setembro de 1979;

2.° 1 - As margens maximas de comer
clalizacao das farinhas sao as seguintes:

Considerando que a Portaria n." 871-A/83, de
2 de Setembro fixa para a Continente novas mar
gens de comerclallzacao, pelo que se imp6e a
Heqlao Aut6noma da Madeira;
sua adaptacao

a) Para a grossista: margem de 10%, calcu
lada sabre a preco do fabricante regional au sabre
a preco de custo em arrnazern do produto de ou
tras origens;

Portaria n.o 17/84

a

Nestes termos:

b) Para a retalhista: margem de 15%, calcu
lada sabre a preco maximo de venda pelo gros
slsta acrescido das despesas de transporte, quan
do devidamente comprovadas.

Ao abrigo do disposto no n." 2 do artigo 7.°,
do Decreto Regional n.O 2/76, de 11 de Novembro,
ruanda a Governo Regional da Madeira, pelos Se
cretarlos Regionais da Agricultura e Pescas e do
Cornerclo e Transportes, aprovar 0 seguinte:

2 Oualquer agente econ6mico legal mente
habilltado para a exercfcio da actividade de comer
cia de produtos alimentares pode acumular a tota
lidade au parte da margem de comerclalizacao
nao uti Iizada.

1.° - A batata de consumo fica sujeita, na
Regiao, ao regime de margens de comercializa
gao fixadas a que se refere a allnea e) do n." 1
do artigo 1.° do Decreta-lei n." 329-A/74, de 10
de Julho.
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2.° - As margens de cornercializacao da ba
tata de consumo sao as seguintes, por qulloqra
ma:
Margem maxima global -

5$50.

4.° Para efeitos da presente portaria, 0
preco
porta da fabrica ou respeetivos armazens,
e 0 preco praticado pelo produtor.

a

Margem minima do retalhista:
Ouando adquirlda a granel 1$60;
Ouando adquirida ja pre-ernbalada -

1$00.

3.° - Fica revogada a Portarla n." 106/79, de
20 de Setembro;
4.° 0 presente diploma entra em vigor
no dia imediato ao da sua publlcacao.
Secretarias Regionais da Agricultura e Pes
cas e do Cornercio e Transportes. Assinada em
21 de Marco de 1984. - 0 Secretario Regional da
Agricultura e Pescas, Rui Emanuel Batista Fontes.
- 0 Secretario Regional do Cornerclo e Trans
portes, Miguel Jose Luis de Sousa.

Portarla n," 26/84
Ao abrigo do n." 2 do artigo 7.° do Decreto
Regional n." 2/76, de 11 de Novembro, manda 0
Governo Regional da Madeira, pelos Secretaries
Regionais da Agricultura e Pescas e do Cornerclo
e Transportes, aprovar 0 seguinte:
1.° - 0 queijo tipo Flamengo, qualquer que
seja a sua origem, fica sujeito, na Heqiao. ao re
gime de margens de cornerclallzacao fixadas, a
que se refere a alinea e) do n.O 1 do artigo 1.° do
Decreto-Lei n." 329-A/74, de 10 de Julho.
2.° - As margens maximas de comercializa
c;ao dos produtos a que se refere 0 n: 1: sao as
seguintes:
a) Para 0 grossista: margem de 10%, calcu
lada sobre 0 preco de aqulsicao a porta da fabrica
ou respectivos arrnazens para os queijos de fa
brico regional e sobre 0 preco de custo em arma
zern para os queijos das restantes origens;
b) Para 0 retalhista: margem de 15%, calcu
lada sobre 0 preco maximo de venda pelo gros
slsta, acrescido das despesas de transporte quan
do devidamente comprovadas.
3.° - Todas as pessoas singulares ou colec
tivas, produtores e/ou importadoras, ficam obri
Dlreccao Regional de Pecua
gadas a comunicar
ria, os precos e respeetivas alteracoes dos pro

a

dutos, referidos no n.? 1.°, produzidos ou lrnporta
dos do estrangeiro, com a antecedencla minima
de 15 dias da sua apllcacao.

5.° - Oualquer agente econ6mico legalmente
habilitado para 0 exerclclo da actividade de co
mercio de produtos alimentares pode acumular a
totalidade ou parte da margem de comereializa
Gao nao utilizada.
6.° - Oua/quer que seja 0 nurnero de agentes
intervenientes no circuito de cornercializacao nao
e permitida a utillzacao de margens que, no seu
conjunto, ultrapassem 0 limite resultante da apli
cacao do disposto no n." 2.°.
7.° - 0 disposto na presente portaria nao se
aplica aos produtos acondicionados em ernbala
gens proprlas para a venda aos grandes utiliza
dores nas vendas a estes.
8.° - Consideram-se grandes utilizadores os
que exercem actividades classificadas na subdi
vi sao 63 da classlflcacao das actividades econo
micas, ineluindo estabelecimentos militares e cor
poracoes militarizadas e cantinas dos estabeleci
mentos de ensino, enos desdobramentos da mes
ma classiftcacao 9330.1.0, 9342.0.0 e 9343.0.0..
9.
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.), do qual deverao cons
tar, obrigatoriamente, os seguintes elementos:
0

-

a) I\lome, sede ou domicilio do vendedor ou
do comprador;
b) Data, quantidades e preens unitarios de
cada produto transaceionado;
c) Preco de venda no local de entrega.
10° 1 - Os retalhistas, ou quem os re
presente na ausencia, sao obrigados, quando soli
eitados pelos orqaos de fiscallzacac, a exibir 0
documento de venda referido no numero anterior.
2 - A nao apresentacao do aludido docurnen
to de venda, sob a aleqacao de nao Ihe ter sido
passado, se ter extraviado ou outros motivos, nao
constitui para 0 retalhista clrcunstancia dirimente
da sua responsabilidade criminal.
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3 Serao conslderados como inexistentes
as documentos de venda quando nao contenham
todos as elementos referidos no nurnero 9.° deste
diploma.

taria e aplicavel a Decreta-Lei n. 28/84, de 20 de
Janeiro, quando nao constituam crime de especu
lacao au se outra punlcao mais grave nao Ihes
for apllcavel,

11,° - Cumpre ao retalhista identificar o ven
dedor dos produtos referidos no n." 1.° da pre
sente portaria.

14.° - Fica revogada a Portaria n." 28/82, de
18 de Mar90.

D

Secretarias Regionais da Agricultura e Pes
12.° - Compete ao retalhista a marcacao uni
taria nas embalagens, do preco de venda ao pu
blico de todos as produtos de que trata esta por
taria.

cas e do Cornercio e Transportes. Assinada em 20

0 Secretarlo Regional da
Agricultura e Pescas, Rui Emanuel Baptista Fon
de Mar90 de 1984. -

tes. -

13.° -

As lnfraccces ao disposto nesta por

0 Secretarlo Regional do Cornercio e Trans

partes, Miguel Jose Luis de Souse.

Preco deste mimero: 30$00
ASSINATURAS

• Toda a corresponaencia, quer ofi
ctal, quer relativa a anunclos e a

assinaturas do Jornal Oficial deve

ser dirlgida a Secretaria da Presi·
dencia do Governo Regional da

Madelra-,

~

tres sertes Ano 1 650$00

A 1.·
A 2.·
A 3.·

sene
,.
:>

,..,..

~re......

650$00,.
650$00,.
650$00:>

900$00

350$00
350$00
350$00

Numeros .. SUJP1em'Elntoll - preco por pagUaul., 1$50
A estes valores aerescem os portes dJe corre:io
(l'ortaria no" 208/SZ, doe 28 doe Dezembro)

Composicao e Impreesao Tip. cJ ornal da Madeira:>

-0 preco dos anuncios e de 10$
a linha, acrescldo do respectivo im
posto do Selo, dependendo a sua
publlcacao do pagamento anteclpa
do a efectuar na Secretaria da Pre
sldencla do Governo Regional da
Madeira-,

