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SUMARIO

cionarios publicos, relativas a 1987, por forma a
garantir 0 principio da neutralidade da tributagao
em imposto profissiona! a que os mesmos foram
sujeitos.

PRESIDH~CIA
Reso!u~o

DO GOVERNO REGIONAL

n.' 146/88:

iDetermina a aplicagiio do disposto no Decreto-Lei n.'
26/88. de 30 de Janeiro, a Reg:ao.
Resolu~o

n.' 147/88:

,Autoriza a transferencia da import1mcia de 6400 ODDS
a favor da Direc920Q Regional de Aeroportos.
Resolu~tb

n: 148/88:

,Autoriza a iransrerencia da importancia de 235572008
a favor da iDirecgao Regional dos Aeroportos.

Resolm;ao n.' 149/88:
Autoriza a transferencia da importiincia de 516000:0:3
a favor da Direcgao Regional 60S POI'ios.
Resolu~ao

----_._

Finalrnente, a Lei do O.E. veio limitar pam
1988 ao valor maximo abonado a cada categoria
em todo 0 exerclcio de 1987, corrigido da com
pens8gao do imposto profissional, as remunera
goes acessonas, participa90ss emolumentm8s,
premios de produtividade ou de qua1quer outra na
tureza e os subsldios de risco cu outlQS da mesma
natureza.
Considerando, pais. que importa aplicar na
Regiao as novas presta<;:oes remunerat6rias, com
as ressalvas anteriormente feitas, 0 Conselho do
Governo. reunido em plenario em 4 de Fevereiro
de 1988, resolveu:

n.' 150/88:

'Autoriza a transferencia da importiincia de 36230 ODDS
a favor da 0 recgao Regional dos Portos.

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAlS

1.° - Determinar a apl:cac;:ao do Decreto-Lei
n.O 26/88, de 30 de Janeiro, que actualiza as re
muneragoes base, pens6es, ajudas de custo, subsi
dio de refeigao e prestagoes da ADSE dos traba
Ihadores da Administragao Pubiica para 1988.

PortariEl n.' 6/88:
Aprova as tabelas de pregos a praticar pe'os esteb8
,Iecimentos oficia:s do Servigo Regional de Saude.
'ilfTd/U'lUllflJl/1II7/1k7/H/bll/ifll//Mfl/I/i/!i.'1f///f/!lf//I/!/I//iJ///iUlI/l//liZ1/f/IPlfIliII7!/lI//iJiUl/ff/hll/'d/filkllJl{JlbiJ:'d1

PRESiDi:NCiA DO GOVERNO REGIONAL

Resolw;ao n.O 146/88
As remuneragoes base, pensoes, ajudas de
custo, subsidio de refeigao e presta goes da ADSE
dos trabalhadores da Administr29ao Pubi;ca foram
actualizados para 1988, pelo Decreto-Lei n.O 26/88,
de 26 de Janeiro.
Este diploma nao actualizou, porem, as remu
nerag6es dos cargos politicos e dirigentes da fun
gao publica, mas tao somente, as remuneragoes
base dos equiparados a dirigentes. sem exerclcio
de competencias de chefia.
Entretanto, 0 Decreto-Lei n.O 415/87 veio pro
ceder ao reajustamento das remuneragoes dos fun

2.° - As situa<;:oes nao contempladas no di
ploma referido no numero anterior, designadamen
te no que se refere as remuneragoes dos cargos
politicos e dos cargos dirigentes, com competen
cias de chefia, sera aplicada a tabela con stante
do Decreto-Lei n.O 415/87, de 31 de Dezembro.
3.° - As remuner890es acessorias, participa
goes emolL!menta~es. premios de produtividade ou
de qualquer oLitra natureza e subsidios de risco
au outros da mesma natureza ficam limitados ao
valor maximo abonado a cada categoria em todo 0
exercicio de 1987, corrigido da compensagao re
sultante da tributaGao, em sede de impasto pro
fissional dos funcionarios publicos, conforme 0 n.o
11 do artigo 15.° da Lei n.D 2/88, de 26 de Janeiro.
Piesidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Govemo Regional em exercicio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.
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I SERlE Resoiw;:ao n. 147/88
O

o Conselho do Governo, reunido em p!enario
em 4 de Fevereiro de 1988, resolveu:
Transferir para a Direc<;:ao Regional dos Aero
portos, a importancia de 6400000$00, para des
pesas de capital.
Esta despesa tem cabimento na Secreta ria 03,
Capftulo 01, Divisao 00, Subdivisao 00, Classifi
ca<;:ao Econ6mica 54.03, alfnea02 - Direcyao Re
gional dos Aeroportos.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional em exercfcio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.
Resoluc;ao n.o 148/88

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 4 de Fevereiro de 1988, resolveu:
Transferir para a Direc<;:ao Regional dos Aero
portos, a importancia de 23557200$00, para des
pesas correntes.
Esta despesa tem cabimento na Secretaria 03,
Capftulo 01, Divisao 00, Subdivisao 00, Classifica
(faa Econ6mica 38.03, alfnea 04 - Direc(fao Regio
nal dos Aeroportos.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional em exercicio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.
Resoluc;ao n.o 149/88

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 4 de Fevereiro de 1988, resolveu:
Transferir para a Direc(fao Regional dos Por
tos, a importancia de 51 600000$00, para despe
sas de capital.
Esta despesa tem cabimento na Secretaria 03,
Capitulo 01, Divisao 00, Subdivisao 00, Classifica
(faa Econ6mica 54.03, alfnea 01.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional em exerefcio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.
ResolUl;:ao n.o 150/88

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 4 de Fevereiro de 1988, resolveu:
Transferir para a Direcyao Regional dos Por
tos, a importancia de 36230000$00, para despesas
correntes.

NOMERO 19

Esta despesa sem cabimento na Secretaria 03,
Capftulo 01, Divisao 00, Subdivisao 00, Classifi·
cayao Econ6mica 38.03, alfnea 03 - Direcyao Re
gional dos Portos.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional em exercfeio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAlS

Portaria n.o 6/88
As tabelas de pre(fOs em vigor nos estabeleci
mentos oficiais do Servi(fo Regional de Saude,
aprovadas pela Portaria n.O 118/86, de 16 de Se
tembro, encontram desactualizadas face ao custo
real dos servi(fos prestados.
Par outro lado, a implementa(fao nos estabe
leeimentos de Saude da Regiao de novas servi(fos
e meios de diagn6stico e terapeutica, nao exis
tentes a data de emissao daquela Portaria, imp6e
a sua revoga(fao par forma a possibilitar a fixa(fao
dos respectivos pre(fos.
Assim, nos termos do n.O 1 do artigo 3,0 do
Decreta Regulamentar Regional n.O 12/86/M, de
10 de Julho:
Manda a Governo Regional da Madeira, pelo
Secretario Regional dos Assuntos Sociais:
1.° - Sao aprovadas as seguintes tabelas de
pre(fos a praticar pelos estabelecimentos oficiais
do Servi<;:o Regional de Saude, em rela(fao a todos
as sub-sistemas de saude cujos beneficiarios a eies
recorram, bem como em rela(fao a quaisquer en
tidades, publicas ou privadas, responsaveis pelo
pagamento:
a) Internamento
CHF

-

Diaria em enfermaria

8950$00

-

Diaria em Unidade de
CUidados intensivos . 16500$00

-

Diaria em hospital de
dia ... ... ...

Cuidados
'Primarios

3600$00

1 800$00

b) Consulta

950$00

460$00

c) Urgencia

3000$00

1 600$00

250$00

250$00

d) Penso, tratamento e
ir]jec(fao ... ... ' " ...
e) Visita9ao dom iei Iiaria

900$00
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f)

Meios GompJementa
res e outros actos:

-

Exames

-
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laboratoriais

Exames laboratoriais
de anatomia patol6
gica
.

CHF

Cuidados
Primarios

260$00

260$00

2.0 - Os prec;:os a que se refere a tabela sala
rial anterior serao globais. incluindo todos os ser·
vic;:os prestados no internamento, salvo a dialise
e 0 material de pr6tese do ambito da cirurgia car
dio-toraxico.

580$00

3. 0 0 prec;:o da consulta referida no n. O 1,
alfnea b). nao inclui os meios complementares
de diagn6stico e terapeutica que serao facturados
de acordo com 0 n. 1. alfneas d) e f).

2600$00

-

Exame radiol6gico

.

1 350$00

-

Exame radiol6g'ico de
mamografia ... ."
.

2500$00

-

Electrocardiograma

.

650$00

650$00

-

Tratamento de medi
cina ffsica e de reabi
Iitac;:ao
.

280$00

280$00

-

5000$00

-

Dialises

..

9800$00

-

Ecocardiograma

.

5750$00

-

Ecografia

.

2500$00

-

Electrocardiograma
com prova de esforc;:o

-

Material e analises
para cada transfusao
de sangue - 500 cm3
(naoincluiqualquer
pagamento do sangue.
que e gratuito, nem
visitac;:ao domiciliaria,
que e paga de acbrdo
com esta porta ria) ...
Pace-makers, valvulas
e outro material de
pr6tese arterial ......

4. 0 A tabela de prec;:os a praticar nos hos
pitais na assistencia em internamento em regime
de quarto particular e a seguinte:
-

Endoscopias toraxicas
e tubo digestivo
.

-

O

2300$00

2500$00

Diaria em quarto particular:
,Beneficlados
de sub-sistemas

Beneficiarios
do SRS eADSE

1.' classe

14560$00

7400$00

2." classe

... 12 370$00

5 400$00

5. 0 Os prec;:os a que se refere a tabela do
numero anterior serao globais. incluindo todos
os servic;:os prestados no internamento.
excep·
c;:ao dos honorarios medicos. dialise e material de
pr6tese do ambito da cirurgia cardio-toraxica. os
quais serao facturados de acordo com 0 n. 1. ali
nea f).

a

O

6. 0 As tabelas serao periodicamente revis
tas por despacho do Secretario Regional dos As
suntos Sociais.
3950$00

(a)

7. 0 Fica revogada a Portaria 11.0 118/86, ce
16 de Setembro. do Secretario Regional dos As
suntos Sociais.
8. 0 A presente Porta ria entra em vigor no
dia 16 de Fevereiro de 1988.

(a) a efectuar de acordo
com 0 custo real en
contrado.
8000$00

-

Endoscopia bronquica

-

TAG (tomografia axial
computorizada) ... . .. 25 000$00

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais.
Assinada em 9 de Fevereiro de 1988. - 0 Secre
tario Regional dos Assuntos Sociais, Manuel Jorge
Bazenga Marques.

I S~RIE -
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Prec;:o deste numero: 16$00
.roda a correspondencia, quer ofi
cial, quer relativa a anuncios e a
assinaturas do Jornal Oficial deve
ser dirigida

a

Presidtlncia

do Governo Regional

da Madeira.,

Secretaria-Geral da

As
As
A
A
A

ASSINArURAS
1 600$
tres series Ana... 3 200$
Semestre
1400$
duas series >
2 800$
1.. serle
> ••• 1400$
700$
1.. serie
>... 1400$
700$
700$
3. a serie
>... 1400$
Numeras e Sup!ementos - pre~a par pagina: 4$00
A estes valores acrescem as partes de correia
(Partaria n.O 148/87, de 7 de Dezembra)

Execu~a

grafica a'a .IMPRENSA REGIONAL DA MADEIRA, E. P.> -

00 prelfO dos anuncios e de 70$00
a linha, acrescitlo do respective
I. V. A., dependendo a sua publi.
calfao do pagamento antecipado a
sidencia do Governo Regional da
efectuar na Secretaria-Geral da Pre·
Madeira •.
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