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REGIAO AUT6NOMA DA MADEIRA

RAL F
I Serie- NUlnero 150

Quarta-feira, 5 de Setembro de 1990

SUMA.RIO

ja reconhecido no seu preambulo, e de alguma
complexidade, embora 0' tempo, entretanto decor
rido, apos a sua entrada em vigor, e no espac;:o
insular, tenrha revelado alguma frutuosla e rica ex
periencia, que importara agora reter.

ASSEMBlEIA lEGISlATIVA REGIONAL
Oe:r",,·o Leg:slfltivo Regicna.i] n.' 22/sa/M:
A!)!ica a Regiao
n.O 77/84, de '8
delimital;ao e de
nistral;ao centml
,public'os).

'Aut6noma da Madeiro 0 Dccreto·Lei
de Mar<;o (estabeleceo regime de
cocrdenal;aodas ac',ual;oes da adm:
elocsl em materia de investimentos

GOVERNO REGiONAL
D'eo"e:,o Regulamentar Reg,ionall n.' 19/50/M:
Es~,Gbelece a ocnstituic;ao e ·funcicnamento da Comis

s1b Rcgiomi'l de A,Jlicac;ao de Coimas em Materia Eco
nomica

SECRETARIAS REGIONAIS DA ECONOMIA
E DOS ASSUNTOS SOCIAlS
P'Jrlaria n.' 122/90:
A:prova 0 Regu:lamento Geml de funcionamento des
LOt8s da Reg'lao Aut6ncma da Madeira.

SECRETARIAS REGiONAIS DA ECONOMIA
E DAS FINAN CAS
DeS'l)<t1chco N,o,rma'1;ivo n.' 10/SQ:
Fixao,s prec;osdos cigarros importnd-cs pe,la PHILIPS
MORRIS DE 'PORTUGAL, GD.', para consumo na Re
gi80 Au,6nomada Madeira.

ASSEMBLEIA lEGISLtJrlVA REGIONAL

A existencia da administrac;:ao regional auto
noma, dotada, tambem el,a, de po,deres e atribui
c;:oes quanta a definic;:ao da polftica de investime'n
to pLiblico, impoe que se conciliem tais poderes,
estatutaria e conMitucionalmente consagrados,
alias, com a 'faculdade conferida as aU'barquias 10
cais da -Regian, naturalmente como impoe a Jus
tic;:a, de usufruirem de apoios finance'iros do 'Es
tado.

o contrario, au seja, a impQlssibilidade de as
autarquias locais desta Hegiao Aut6noma serem
dest'inatarias, par carencia de norma legal aplica
vel ao demais territorio do Pais, de apoios finan
ceiros do Orc;:amento do 'Estado seria, numa pers
pectiva desolidariedade nacional, injusto e discri
minat6rio.
Como e sabido, a artigo 19.° do Decreta-Lei
n.O 77/84, de 8 de Marc;:o, ressalvou do seu amhito
de aplicac;:ao as regioes autonomas, remetendo,
contudo, precisamente para 0 futuro, e com as
adapbac;:oes justificadas peJa especificidade regio
nal, essa mesma aplicac;:ao. E a que ora se cumpre
para a ambito territorial desta -Regiao.
Assim:

Dec;reto Legiislativo Regional n.O 22/90/M
de 31 de Agc,sto de 1990

A Assembleia legislativaRegional da Madeira
decreta, ao abrigo do disposto na alinea d)do n.O 1
do artigo 229.° da Constituic;:ao, a seguinte:

a ReghIo do D,eere'to Lei n.' 77/84, de 8 de -Ma,r(:o
(r'e'g'ime de cleHmiil1a«;,ao e de coordena900 das actua«;oes
da £'dffiJlnrisltra~,§,o central e local em mate·ria de investi·

A.d~ll·a«;a()

Artigo 1.°
ApHcac;ao

me,ni!QS p(jbf,icosJ.

o DecretiQ"lei 'n.o 77/84, de 8 de Marc;:o, veio
es,tabelecer a de,limitac;:ao e coordenac;:ao das actua
c;:oes da: ,administrac;:aocentral e local em materia
de investimentos pLiblicos.
A e,fectiva execuc;:ao do diploma, tal COmo e

o Decreta-lei n.O 77/84, de 8 de Marc;:o, com
alterac;:oes introduzidas pelo Decreta-lei n.o
69/90, de 2 de Marc;:o, e 8plicado a Regiao Auto
noma da Madeira com as adaptac;:oes constantes
dos demais artigos do presente diploma.

as

2

I SERiE -

Artig'Q' 2.

0

Ccmpetencias

1 - E da competencia dos munlClplOS da He
giao Aut6noma da Madeira a realizac;:ao dos inves
timentos puhlico'S previstos no artigo 8.° do De
cretc"Lei 'n. 77/84, de 8 de Marc;:o, com as altera
<;08S indicadas nos numeros seguintes.
O

2 - E da wmpetencia da administrac;:ao re
gional aut6noma a realizac;:ao de investimentos pu
blicos nos dominios mencionaaos na alfnea c), no
n.O 2 da alinea dJ. na alfnea e), com excepc;:ao do
disposto no n.O 4 do presente artigiQ', e Il'a alfnea g)
do rderido artigo 8. 0 •
3 No que respeita a saneame'nto basico,
serao concretizados em colaborac;:ao com a admi
nistrac;:aiQ regional aut6noma as invest'imentos de
grande dimensao financeira, bem como as desti
nados raservir mais do que uma autarquia.
4 - E da competencia dos municfpios a repa
rac;:ao e conservac;:ao ordinaria dos estabelecimen
tos do ensino primario.
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3 - [\las situac;:6es de colaborac;:ao da admi
nistrac;:ao central nos investimentos publicos, a
que se repoi"tam os numeros anteriores, a adminis
trac;:ao regional aut6norna procurara assegurar que
a comparticipac;:ao financeira tenha por base cri
terios e val ores identicos aos fixados ou pratica
dos para as autarquias locais do espac;:o continen
tal, com a correct;:ao dasdesiguaidades derivadas
da insular'idade, nos tennos do n.O 1 do artigo 231.°
da Constituic;:ao.
4 A colaborac;:ao e a comparticipac;:ao a
conceder nos ter-mas do presente diploma pela ad
ministrac;:ao central as autarquias locais da Regiao
serao objecto de previa parecer do Governo Re
gional, nos term as do n.O 2 do artigo 231.° da Cons
tituic;:ao.
Aprovado em sessao plenaria em 12 de Julho
de 1990.

o

Presidente da Assembleia Legislativa Re
gional, Jorge Nelia Praxedes Fenez Mendon98.
Assinado em 6 de Agosto de 1990.
Publ ique-se.

Art'igo 3.°
Q ['Ainistro da Republica para a Regiao Auto
nvma da Madeira, Lino Dies Miguef.

As referencias feitas no Decreta-Lei n." 77/84,
de 8 de 'Marc;:o, a administrac;:ao central, ao Ga
vemo e aos seus orgaos consideram-se reporta
das, respeotivamente,
administrac;:ao regional au
t6noma, ao Go'Verno Regional e respectivo's 6rgaos
e departamentos.

a

Artigo 4.°
Ccml1C'!encias exe.rciuas pela 6lcVministrac;:ao central
ereg·ional autOnoma em coo'Pe.ra~ rom as al.J1ta7quras locais

1 -Sem prejufzo das atribuic;:6es e responsa
bilidades da admill'istrac;:ao central em relac;:ao a
investimentos na Hegiao Autonoma, as actu1a<;oes
reiativas a investimentos publicos nao come·tidas
ao·s l11'unicfpios nos termos do artigo 2.° do pre
sente diploma devem ser exercidas pela adminis
tragao regional autonoma au pelas '3utarquias 10
cais da Regiao, mediante acordo previa a celebrar
carll as Governos da Republica au Regional, con
soante as casos, au ainda em regime de colabora
c;:ao, nos termos dos numeros seguintes.
2 - As actuac;:6es das autarquias locais, no
exercfcio das competencias em regime de colabo
ra930, serao objecta de contratos tipo, que os de
partamentos competentes da administrac;:ao cen
tral e regional aut6noma colocarao, para a efeito,
a subscrigao voluntaria pelas autarquias locais.

GOVERl\lO REGiONAL

Decreto Regulamentar Regional n.O 19/90/M
(lc!:; 30 de AgG's.to de 1sen
c.!l'l1'sti\'ui~fui

e funGionamenr[.o. da Comissao Reg'iona!
Aplic£<;ao de COimf.:5 em Mate'yia Eca,n6mica.

o

de

Decreta Legislativo Regional n. 16!90/M,
de 6 de Junho, criou a Comissao Regional de Apl!
cac;:ao de Coimas em Materia Economica, tornan
sua regulamentac;:ao,
do-se necessario procede!"
conforme disp6e a artigo 1.° do citado diploma.
O

a

Nestes termos:

o

Governo Regional da Madeira, ao abrigo da
al/nea dJ do 11. 0 1 do artigo 229.° da Constituic;:ao
e do artigo 1.° do Decreta Legislativo Regiona! n.O
16/90/M, de 6 de Junho, deueta 0 seguinte:
Artigo 1.° A Comissao Regional de Aplica·
9ao de Coimas em Materia Economica, adiantede
signada par Comissao, e a autoridade administra
2iva com competencia para aplicar coimas e san
c;:6es acessorias, nos term os do 8rtigo 1.° do De
creta Legislativo Regional n. 17/86/M, de 9 de
Setembro, com a redacc;:ao que Ihe foi dada pelo
Decretb Legisiativo Regional n.O 16/90/M, de 6 de
O

----

---------_._---
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Junho, e funciona nas instalagoes da Direcg80 dos
Servigos de Fiscalizagao Economica.

e

Art. 2.° - 1 - A Comissao
consdtuida POl'
um presidente, que sera 0 director dos Servigos
de Fiscalizagao Economica, e por dais vogais, a
nomear por despacho do Secretario Regional da
Economia.
2 - as membros da Comissao tem direlto a
um suplemenlo mensal, de qUantitativo a fixar par
despacho conjunto dos Secretarios Regionais da
Economia e das Finangas.
3 - as vogais da Comissao serao substitui
dos nas suas 'Faltas e impedimentos por tecnicos
superiores da Secretaria Regional da Economia.
4 - Os mernbros da Comissao tomam posse
perante 0 Secretario Regional da Economia.
Art. 3. 0 A Comissao sera assistida palos
servi<;:os administrativos da Di rec<;:ao dos Servigos
de Fiscalizayao Economica.
Art. 4.° A Comissao rellnira qUinzenalmen
te, podendo ser convocada extraordinariamente
pelo presidente sempre que este 0 entenda neces
sario.
Art. 5.° - 1 - Os processos de contra-orde
na<;:ao enviados a Comissao pela Direcyao dos Ser
viyos de Fiscalizayao Economica serao registados
em livro proprio.
2 - No prazo de dois dias a contar da sua
entrada 0 servigo de apoio fara 0 processo con
cillso ao presiuente da Comissao para despacho.
3 - l\Jo prazo de cinco dias a contar da con
clusao referida no numero anterior 0 presidente
proferira despacho em que conhecera da compe
tencia da Comissao e das excepgoes, nulidades ou
irregularidades.
Art. 6.° - 1 - Se 0 presidente considerar que
a infrac<;:ao constitui crime, que se verifica con
curso de crime e contra-ordenagaa OU que, pelo
mesmo facto, uma pessaa deve responder a titulo
de crime e outra a titulo de contra-ordenagao, or
denara a remessa do processo ao fv1inisterio PU
blico.
2 - Se 0 presidente considerar que 0 pro
cesso enferma de nulidades ou irregLilaridades,
designadamente falta de audigao do arguido ou
falta de nOmeay80 de defensor oficioso, em con
formidade com 0 disposto no artigo 53.° do De
creto-Lei n.O 433/82, de 27 de Outubro, devolvera
o mesmo a entidade instrutora para suprimento
daquelas.

3 - Se a irregularidade consistir unicamente
na faita de nomeagao de defensor aficioso, devera
o presidente solicitar 80 canselho distrital da Or
dern dos Advogados a sua nomeag8o e ordenar a
notificagab do arguido.
4 - Se considerar adquirida a preSCriyao do
procedimento pela contra-ordenagao, 0 presidente
mandara arquivar 0 processo.
Art. 7.° - 1 - Se 0 presidente concluir pela
inexistencia de excepgoes, nulidades ou irregulari
dades, procedera, no prazo de 15 dias, a elabora
gao de um projecto de decisao, apos 0 que 0 pro
cesso voltara aos servigos administrativos refe
ridos no artigo 3.°, a fim de ir com vista a cada
um dos vogais pelos prazos sucessivos de cinco
dias.
2 - Findos os prazos referidos no numero
anterior, 0 processo sera concluso ao presidente,
o qual designara 0 dia para a reuniao e decisao
final.
3 - A decisao sera tomada pOI' maioria e as
sinada por todos os membros da Comissao.
4 - Tal decisao sera notificada ao arguido,
ao seu representante legal, quando este exista, e
ao sell defensor oficioso, de harmonia com 0 dis
posta nos artigos 46.° e 47.° do Decreta-Lei n.O
433/82, de 27 de Outubro, e para efeitos do esta
belecido no capitulo IV do mesmo diploma.
Art. 8. 0 Aplicar-se-ao as normas do Decre
to-Lei n.O 433/82, de 27 de Outubro, e, subsidiaria
mente, os preceitos regulac!ores do processo cri
minal em tuda quanta nao se encontrar regulado
no presente diploma.
Art. 9.° 0 montante das caimas aplicadas
pela contra-ordenayao constituira receita da Re
glao, a depositar nos respectivos cofres.
Art. 10.° ~ revogado 0 Decreta Regulamen
tar Regional n.O 2/87!M, de 9 de Janeim.
Art. 11. 0 0 presente diploma entra em vi
gor no dia seguinte ao da sua publica<;:ao.
Aprovado em Conselho do Governo Regional
em 29 de Junho de 1990.

o Presidente do Governo Regional, Alberto
Joao Cardoso Gonc;alves Jardim.
Assinado em 23 de Julho de 1990.
Publique-se.

o

Ministro da Republica para a Regiao AUla
noma da Madeira, Lino Dias Miguel.
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I SERlE SECRETARIAS REGiONAIS DA ECONOMIA
E DOS ASSUNTOS SOCIAlS

Artigo 2.°

OonceHos

Portalria N.o 122/90
Nos termos do Decreto Regulamentar Regio·
nal n.O 22/88/M, de 5 de Dezembro, que aplica
Regiao Autonoma da Madeira, 0 Decreto-Lei n.O
304/87, de 4 de Agosto, compete aos Secretarios
Regionais da Economia e dos Assuntos Socials,
estabelecer, pOI' portaria, 0 regulamento geral de
funcionamento das Iotas.

a

Para tanto, elaborou-se 0 regulamento anexo
presente portaria, que, acolhendo os ensinamen
tos da experiencia e usos e costumes que carac
terizam este tipo de actividade, fixa 0 quadro ge
ral de funcionamento dos estabelecimentos onde
se processa a primeira venda do pescado fresco,
introduzindo um importante factor de uniformiza
c;:ao, indispensavel a melhoria das condic;:oes em
trans
que a mesma se desenvolve, bem como
parencia das operac;:oes comerciais subjacentes.

a

a

Releva·se ainda que a uniformiz8c;:ao ora im
posta facilitara significativamente 0 cumprimento
das obrigac;:oes comunitarias em materia de con·
troles de qualidade e quanti dade do pescado fres
co movimentado em Iota.
Assim ao abrigo do art.O 2.° do Decreto Regu
lamentar Regional n.O 22/88/M, de 5 de Dezembro:
Manda 0 Governo pelos Secretarios da Eco
nomia e dos Assuntos Sociais, 0 seguinte:

1.° -
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E aprovado 0 Regulamentb Geral de Fun

cionamento das Lotas da Regiao Autonoma da Ma
deira, constante do anexo
presente portaria.

a

2.° - A presente portaria entra em vigor no
dia seguinte ao da sua publicac;:ao.
Secretaria Regional da Economia e dos Assun
tos Sociais, assinada em 30 de Agosto de 1990. 
Secretario !Regional da Economia, Francisco de
PavIa de Sa Perry Vidal. - 0 Secretario Regional
dos ,Assuntos Sociais, Rul Adriano Ferreira de
Freitas.

o

D1RECCAO REGIONAL CAS PESCAS

ANEXO

Regulamento Geral do Funcionamento das lotas
Artigo 1.°
Ambito

o presente Regulamento estabelece 0 regime
geral do funcionamento das Iotas da Hegiao Auto·
noma da Madeira.

Para os efeitos do presente Regulamento, en·
tende-se pOI':
'1) Servic;:o de primeira venda do pescado 
o conjunto de operac;:oes inerentes
realizac;:ao do
en
lei lao do peixe fresco entregue para tal fim
tidade que explorar a Iota ou, nos casos em que
legal mente esteja prevista a isenc;:ao de leilao em
Iota, as operac;:oes inerentes
transmissao ou en·
trega do pescado, depois de assegurados 0 con
trole higio·sanitario, a identificac;:ao POI' especies
e 0 controle de quantidade;

a

a

a

2) Regulac;:ao da descarga
a operac;:ao de
fixac;:ao da ordem de descarga para venda do pes
cado em Iota;

3) Controle sanitario - verificac;:ao, pOl' me
dico veterinario inspector sanitario, do estado hi
gio-sanitario, conservac;:ao e salubridade do pes
cado, verificaC;:80 essa que se exerce obrigatona
mente no conjunto de operac;:oes relativas a des
carga, recepc;:ao e entrega do pescado, com vista
sua aprovac;:ao ou rejeiC;:8o para 0 consumo pu
blico;

a

4) Escol ha do pescado - a operac;:ao de se
lec9ao do pescado admitido em Iota por especie,
tamanho e qualidade;
5) Pesagem do pescado - a operac;:ao de de
terminac;:ao do peso do pescado admitido em Iota,
efectuada em balanc;:a regularmente aferida;

6 - ArrumaC;:8o do pescado - a operac;:ao de
acondicionamento do pescado escolhido em caixas
tipo, de material apropriado, resistente a corrosao
e faciimente lavavel e desinfectavel, assegurando
em cad a uma delas informac;:ao relativa ao seu
conteudo, nomeadamente especie, peso e classi
ficaC;:30;
7) Exposic;:ao do pescado a operac;:ao de
colocac;:ao do pescado, devidamente acondicionado
e destinado ao lei lao, em local adequado a sua
apreciac;:ao pelos potenciais compradores e que
garanta as necessarias condic;:oes higio·sanitarias;

8) - Leilao - A operac;:ao de venda do pes
cado admitido em Iota e colocado no local de ex
posic;:ao, provido de boas condic;:oes de visibilidade,
a qual se inicia pelo anuncio. visivel ou audivel,
do numero de lote, especie, peso, frescura e ta
manho, bem como do valor do inicio de venda,
sucedendo-se. verbal ou electronicamente, a con
tagem, em principio decresceme ate ser obtido 0
primeiro sinal de compra;

5
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-----9) Sinal de compra - consiste no gesto ine
qufvoco, na expressao verbal apropriada e audfvel
au no accionamento de dispositivo electronico
tendo par finalidade suster a contagem num dado
valor;
Entrega do pescado a opera9Elo de
transferencia do pescado adquirido em Iota para
a posse do respectivo comprador, contra a apre
senta9ao de documento comprovativo da aquisi
9aO, a qual se efectLia no local identificado para a
efeito pela entidade que explorar a Iota.
10)

Artigo 3.°

-

0 horario de abertura e de encerramento

das Iotas sera fixado pela entidade que assegurar
a sua explora920, tendo em conta, nomeadamente,
as habitos locais dos produtores, 0 volume dos
servi90s prestados, a sua tipologia, 0 interesse
das actividades comerciais a jusante e a raciona
lidade economica do sistema.
2 Dentro do horario referido no numero
anterior sera estabelecido, ouvida a comissao con
sultiva de cada !ota, a nora.rio da recepgao do pes
cado e do infcio do leilao.

nas instaiagoes licenciadas como Iotas fica subor
dinada seguinte tramitagao:

a

1) Recepgao e pesagem _. 0 pescado, depois
de descarregado, sera conduzido para a zona de
recepgao e pesagem, a tim de ser devidamente
pesada e arrumado, ap6s a que sera exposto aos
compradores;

2) Venda:

aJ 0 infcio da venda de pescado par leilao
sera anunciado de forma audivel para todos as in
teressados, de preferencia por sinal acustlco uni
forrnizado e identificavel;
b) 0 lei lao processar-se-a segundo a ordem
dos lotes em venda, senoo a sua composigao de
finida peia entidade que explorar a iota, tendo em
canta as nabitos locais e a racionaiidade do pro
cesso de venda;
c] Feito 0 sinai de compra, sera publicamen
te identificado a seu autor, que devera declarar,
audivel au visivelmente, a sua identificag80, a quai
sera aposta no talao de venda do jote;
oj 5e nao for possivel identificar claramente
a comprador, sera retomada a contagem decres
cente a partir do valor de illicio de venda;

Arrigo 4.°

1 - A ordem de descarga do pes cad a serci
a de chegada das embarcagoes ao cais, se outra
nao estlver estabelecida em reguiamento interno
da Iota ou por acordo entre os utentes e a enti
dade que exp!orar a Iota.
2 - 0 pescado que estiver isento de primeira
venda pelo sistema de leilao, ao abrigo das ali
neas a), b) e c) do n.O 2 do artigo 4.° do Decreto
-Lei n. 304/87, de 4 de Agosto, depois de identi
ficado e controlado, seguirc~ directamente para a
zona de entrega, sem prejufzo do pagamento pelos
produtares dos servigos prestados pela entidade
que explorar a Iota.
O

3 - 0 pescado que, ao abrigo do artigo 3. 0 do
Decreta-Lei n. 304/87, de 4 de Agosto, nao se
destinar a ser leiloado sera apresentado a idel1ti
fica;;:ao e controle a entidade que explorar a iota
pelo seu proprietario, que em seguida 0 trans
ponara para fora da Iota.
O

Artigo 5. 0

Sem prejufzo dos regimes especiais, a fixar
localmente, a movimentagao do pescado fresco

e) Se a contagem decrescente nElO for inter
rompida par quaiquer sinai de compra au a late
atingir valor que determine a sua retirada, nao
sera a mesmo vendido, sendo a seu destino deci
dido pel a proprietario, ssm prejufzo do pagamento
a entidade que expiorar a Iota dos servigos pOl'
eSla prestados;
f) Os iotes de pescaclo serao conduzidos para
a zona de entrega ap6s a respectiva venda;

3) Entrega:
aJ Ap6s a pagamento do late adquirido em
lellao, 0 comprador OLl a sell represelltallte devera
dirigir-se ao laCed de entrega para levantamento
do pescado adquirido, procedendo, para 0 efeito,
b 8presentat;:ao do documento comprovativo da re
gularizag§o da compra do late em causa;
b) 0 pescado adquiric!o DeVera ser retlrado
o mais rapidamente passfvel do local de entrega,
a fim de desimpedir 0 espago e 0 acesso as ins
talagoes da Iota;
c) As reclamagoes relativas ao pescado
quirido em leilao s6 poaerao ser efectuadas
ao acto de entrega, nao sendo atendidas as
respeitem a pescado ja removido da zona de
trega.

ad
ate
que
en

I SERlE -

6
Artigo 6.°
Regimes especi:;,is

Na determinac;:ao da ordem de venda pOl'
lei lao terao prioridade absoluta os crustaceos e
moluscos bivalves.
1 -

2 - Em consequencia do disposto no numero
anterior, a entidade que explorar a iota assegu
rarei para aquele pescado prioridade na realizaC;:2lo
de todas as operac;:oess de que se compoe 0 sis
tema de primeira venda.
3 - A entidade que explorar a Iota podera,
tendo em conta os us os e costumes que caracte
rizam, em alguns portos de pesca, 0 lei lao de de
terminadas especies, designadamente as do cer
co, bem como 0 do pescado cuja va!oriza9ao e
procura se encontre associ ada ao seu estado vivo,
fixar em regulamento interno a tramitac;:ao que se
mostre mais adequada a garantir a continuidade
de tais sistemas.
4 - [\los postas de primeira venda do pes
cado podera a entidade que explorar as Iotas a
que esses postos se encontram subordinados es
tabelecer no respectivo regulamento de funciona
mento a tramitagao mais adequada face aos volu
mes de pescado naqueles transaccionados.

NUN1ERO 150

em numers.I"io e ate ao iimite dos valcres das mes
mas;
b) Os pagarnentos do pescado adquirido a cre
dito sao efectuados impretef'iveirnente ate ao tel'
ceiro dia util posterior a aquisic;:ao, podendo, findo
esse prazo, ser accionada a garantia;
c) as compradores que nao respeitem 0 prazo
de pagarnento referido na aifnea anterior pod em
sei" impedidos, a partir do momenta de constitui
gao em mora, de adquirir pescado em iota enquan
to durar essa situac;:ao;
d) Quando 0 valor das aquisic;:6es do pescado
a credito tenha atingido 0 iimite de garantia pres
tada, os compradores nesta modalidade que nao
se encontrem em mora s6 poderao adquirir pes
cado em iota a pronto pagamento.
3 - 0 pagamento aos produtores dos mon
tantes correspondentes ao valor do pescado ven
dido em Iota, depois de deduzidos as encargos a
cobrar peia entidade exploraeJora da mesma, far
-se-a com a periodicidade estabelecida no regula
mento local de cada Iota, fixando-se em tres dias
Llt8is sabre 0 lei!ao do pescado 0 prazo limite ge
re.i para tal pagamento.
Artigo 9. 0

Artigo 7.°
l"'",efas Compleme'llitares

1 - As operac;:oes e tarefas previstas no n.O 2
do artigo 9. 0 do Decreto-Lei n.O 304/87, de 4 de
Agosto, quando solicitadas pelos interessados, se
rao asseguradas peia entidade que explorar a Iota,
tendo em conta as caracterfsticas e a disponibili
dade de meios da Iota.
2 - Os il1teressados na presta<;ao dos servi
c;:os referidos no numero anterior deverao soiicita
-los por forma que a entidade que explora a Iota
possa estabelecer a sua programac;:ao.
Artigo 8.°

1 A entidade que explorar a Iota podera,
em garantia de cumprimento das obl"iga908s a que
esta vinculada par forc;:a das alfneas g), ill, i), j),
I), m) e nl do n.O '/ do artigo 9.° do Decreta-Lei
11.° 304/87, de 4 de Agosto, estabe!ecer protocoios
de cooperac;:ao corn as organismos e servic;:os pu
bl icos competentes para execur;;ao das tarefas re
feridas nas alfneas mencionadas, bem como de
oLitras de que estejam ou venham a ser incumbi
dos por lei.

2 - Do mesmo modo c1evera proceder a enti
dade que exploi'at' a Iota no que concerne aos for
necimentos de combustfvel destinados as pescas.

Fagamento do Pescaclo

A entidade que explorar a IOta recebera
do comprador 0 prec;:o de aquisic;:ao do pescado.

Artigo 10.°

1 -

2 - As aquisic;:6es do pescado em Iota serao
feitas a pronto pagamento ou a credita:
3) As aquisic;:6es de pescado a credito terao
o seguinte regime:
a) S6 sao autorizadas mediante prestac;:ao pre
via pero comprador de garantia bancaria ou cau<;ao

1 - Para a boa execuc;:ao do presents diplo·
ma, bem como em gsrantia das obrigac;:6es a que
esta suJeita nos terrnos das aifneas c), dl, e) e f)
do n.O 1 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.O 304/87, de
4 de Agosto, a entidade que explorar a Iota asse
gurara que toda a movimentar;;ao do pescado a
partir do momento do seu desembarque se pro
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cesse sob a sua supervisao, sem preJulzo de a
mesma poder ser efectuac!a por pessoal que nao
Ihe esteja vinculado,

2 - Como contrapartida dos custos das obri
gac;:6es irnpostas pelo presente arUgo, pode a enti
dade que exp!orar as Iotas beneficiar de compen
sac;:6es financeiras, a suportar pelos organismos
interessados no respectivo cumprimento, nos ter
mas dos protocol os que 'forem estabelecidos,
Artigo 11.°
ControIe sanitarIa do pe;:;cado

1 -A Direcr;;ao Regiona! da Pecuaria assegu
rara, entre a descarga e 0 acto de entrega do pes
cado, a respectiva inspecGao higio-sanitaria por
medicos veterinarios e auxiliares de inspecc;:ao sa
nitaria do seu quadm.
2 - Ouando aquela inspecc;:ao nao possa ser
assegurada directamente pela Direcc;:ao Regional
da Pecuaria, devera esta nas Iotas delegar prefe
rencialmente a sua reallzac;:ao em medicos veteri
narios e auxiliares de inspecc;:ao sanitaria dos qua
dros ou contratados pela entidade que exp!orar a
Iota, mediante acorao ou protocolo previo a cele
brar entre aqueias duas entidades, enos postos
de vendagem em medicos veterinarios municipais
ou noutros medicos da especialidade, e na falta
destes pela autoridade sanitaria.
A entidade que e)(p!o~ar a Iota decidira,
mediante parecer do inspector sanitario, 0 destino
a dar ao pescado que for rejeitado na inspecc;:ao
hfgia-sanitaria, bem como as procedimentos ade
sua inutilizElr;80,
quados

3 -

a

Artigo 12.

0

AceS;lo as Lotals

p, intervenc;:ao no lei lao ,eferido no ar
tigo 1,° do Decreta,Lei n.O 304/87 de 4 de Agosto,

e

permitido aos produtores, organizac;:ao de pro
dutores, armazenistas, exportadores, industriais,
retalhistas, vendedores ampulantes e feirantes ou
aos respectivos mandatarios que exibam cartao
de icientificagao valida.
2 - Para efeltas do numero anterior, deverao
os interessados, mediante requerimento a Direc
c;:ao Regional das Pescas, solicitar 0 acesso as
Iotas, instrufdo com os documentos comprovati
vos da qualidade invocada.
3 - A.nualmente, e durante a mes de Dezem
bro, deverao as int8!'essados renovar 0 pedido de

8cesso as !etas.

4 A entidade que explorar as Iotas, emi
LIra um cartao de identificac;:ao, no qual serao fei
lOS os averbamentos de renova9ao da permissao
da qualidade de intervenientes no ieilao do pes
cado fresco.
Artigo 13.

0

1 - A entidade que explorar a Iota podera
elaborar regulamentos internos de exp!orac;:ao vi
sando a adaptac;:ao local do regime geral de funcio
namento estabelecido pela presente portarla, ten
do em conta as caracteristicas das instalac;:6es e
os usos e costumes locals.
2 - Em tais regulamentos e no respeitante
a circulac;:ao de pessoas e bens no intenor das
instalac;:6es das Iotas, a entidade que as explorar
devera considerar especialmente a necessidade
de ser patenteado aos compradores 0 pescado su
jeito a leilao, bem como 0 interesse dos produto
res em assistirem as operac;:6es a que 0 meSillO
esta sujeito.

3 -

Devera a entidade que exp!orar a Iota
assegurar a identlficac;:ao permanente e visivei de
todas as pessoas que, em razao da sua qualidade,
devam poder circular nas zonas demarcadas das
instalac;:6es.

4 A entidade que explorar a Iota devera,
em cada uma das instalac;:6es sob 0 seu controle,
sinalizar convenientemente os circuitos de movi
mentac;:ao do pescado, bern como identificar de
forma visivel os locais em que as mesmas se di
videm, de forma a tornar facilmente exequlveis as
regularnentos internos que estabelecer quanta
circulac;:ao de pessoas e bens no seu interior e
terrenos anexos sob sua jurisdic;:ao.

a

5 - Os regulamentos internos que vierem a
ser elaborados deverao ser afixados em local bern
visivel das Iotas, de modo que possam sel" do co·
nhecimento de todos os potenciais destinatarios.

SECRETARIAS REGIONAIS DA ECONOMIA
E DAS FINAN<;AS

Despacho Normativo N.D 10/90
as novos prec;:os do tabaco importado do es
trangeiro imp6e a actuaJiza9ao dos prec;:os de ven
da ao publico dos produtos quando consurnidos
na Regiao.
A.ssim nos termas das artlgos 57,0 e 69.° do
Decreto-Lei n.O 444/86, de 31 de Dezembro 0 Go

I SERlE -

8
verno Regional pelos

Secretaros

Regionais

da

as praticadas para a tabaco produzido e vendido
na Regiao Aut 6noma da Madeira.

Economia e das Finan<;:as determina a seguinte:

3 vigor.

Os cigarros importados pela Philips Mor

1 -

ris de Portugal, Lda., para consumo na Regiao Au
t6noma da Madeira terao as pre<;:os que constam

Este Despacho entra imediatamente em

Secretarias Re,gionais da Economia edas Fi
nan<;:as, assinado em 30 de Agosto de 1990. - 0
Secretario Regional da Economia, Francisco de
Paula de Sa Perry Vidal. - 0 Secretario Regional
das Finan9as, Jose Paulo Baptista Fontes.

do mapa em anexo.
As condi<;:5es de comercializa<;:ao dos pro

2-

NUMERO 150

dutos referidos no nCimero anterior serao iguais

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA/PREC;OS

I

Regliio
de
Fabrico

II

Pre~o de Venda

Emb81agem

Ccmp,rimento

Marlboro

Dura

20

260$00

Marlboro Lights

Dura

20

260$00

Tab<llco Marca

ao Fublico

I

«
u

Chesterfield

Dura

20

180$00

<.?

Chesterfield Lights

Dura

20

180$00

co

LM

Dura

20

180$00

LM Lights

Dura

20

180$00

Philip Morris Extra Lights

Dura

20

250$00

...J
'UJ

I

Pre~o deste numero: 40$00

•Toda a correspol1'denoia, queT
ofioial. quer ,re,lativaa anunoios

a a assinaturas do JomaA Oficia,1
cleve ser dirigida II Secretari'a

-Geral dia Presldenoia do Go

I

ASSINATURAS
Completo (Ano)... 6000$00
(Semestre) '" ......
La Serie
2000$00
a
2. Sarie
2 000$00
3." Serie
2 000$00
4. a Serie
2000$00
Duas Series,
4 000$00
Tres Series,
6 OOOSOO,

3 000$00
1 000$00
1 000$00
1 000$00
1 000$00
2 000$00
3 000$00

Numeros e Suplemenlos - Pre~o por pagina: 5$00
A estes valores acrescem os porles de correia
(Porlaria 0.° 227/89, de 28 de Dezembro)

verno R,egl:onal da Madei;rap.

Execu~ao

gratlca da

< IMPRENSA

REGIONAL DA MADEIRA, E. P., -

!RM-EP

-0 prelfo dos anuncr;os e de
a linha, acrescido do
respectivo I.V.A., dependendo a
sua publica9ao do pagamento
antec,ipado a €,fectu3'1' na Sacra
taria - Geral da Presldencia do
Governo Regional da Madeira».
9G$OO

