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Sexta-feira, 7 de Setembro de 1990

SOMA-RIO

zembro, da Presidencia do Governo Regional da
Madeira, transcreve-se 0 seguinte diploma:

PRESID~NGIA DO GOVEHNO REGIONAL
Decreto.Le,j

111:

MINISTERIO DAS FINAN<;AS
264/90:

Atribui 80 Governo Regional da Madeira competencia
exclus1iva para autorimr a Qonstituil{ao e 0 funci'O'na
mento de sociedades, bem Gomo a abertura de suo
cursai" que ten ham por objectoexC'lusivo 0 trust ou
a gestao fiduciaria o,ff~shore. Primeira alteml{Eto ao
Decreto-Lei n." 352-A/88, de 3 de Outubro.

ASSBMBLEIA LEGISLATIVA REGIONAL
Decreta Leg'isIiativo Reg'ional n: 21/00/M:

EstabeleceRs regres de insta,[ar;:ao e el'p,lorar;:ao de
jogo, fora do Casino, Ina Regiao Aut6noma da Ma
deira.

GOVEHNO REGIONAL
Decreto Regulamentar Hegi,onal ,n.' 1B/90/M:

Altera os n.OS 2 ,e 3 do artigo 61.° do Decreto Regula.
menta:r Regionall n.O 23/89/iM, de 9 de Novembro, que
al~rovil a organj,ca da Secretaria Regiona,1 do Turismo,
Cultura e Emigrar;:ao.

SECRETA:RIAS REGIONAIS DAS FINANQAS
E DA ECONOMIA

Autoriza uma transfe'renoia e ,reforr;:o de verbas no
on;:amento inerente '8 Secreta ria Regional da Econo_
mia.
Portaria n.' 125/90:

Autoriza uma transferencia e reforr;:o de verbas no
on;:amento j'nerente 8 Seoretar,iaRegional da Econo
mia.

DeclJ'eto-tei n.O 264/90
de 31 de Agosto

o Decre1Jo;.-Lei n.O 352,A/88, de 3 de Outubro,
veio instituir 0 trust, originario dos sistema.s juri
dicos da Common Law.
IProcede-se agora a umarevisao pontual, para
melhor 0 harmonizar com a legislagao que disci
plina a zonafrancada Madeira.
Asslim:
Ouvidos lOS orgaos de governo proprio da He
giao Autonoma da Madeira;
l\Jos termosda .alfnea a) do n.O 1 do artigo 201.°
da Gonstituigao, 0 Governo decreta 0 seguinte:
Artigo unico~Os artigos 13.°, 15.°,18.°,23.°,27.0
e 30.° do Decreto·Lei n.O 352-A/88, de 3 de Outu
b 1"0 , passam a tera seguinte redacgao:
Artigo 13.°
Constitui~ao

e funcionamento

1 - Sem prejufzo do disposto 110 numero se
guinte, e permitida, nos termos previstos no pre
sente diploma, aco,nstitu'igao e funcionamento de
sO'ciedades, bem como a aibertura de sucursais pm
parte de instituig6es ja existentes que tenham por
objecto exclusivo 0 trust ou gestao fiduciaria off
-shore.
2 - A actividade de trust ou gestao fiduciaria
regulada no presente diploma nao pode revestir
natureza .financeira.

mmmnunllnilmnnilmnllllillinmilmmmmmnmmllnnmimmmmnmnmmnnme

Ar1:'igo 15.°
PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL

Conforme 0 preceituado no art.O 8.°, alfnea a),
do Decreto Regional n.O 6/77/'M, de 21 de Abril e
em execugao da Portaria n.O 208/82, de 28 de De

Auto"iza~o

A oonstituigao e funcionamento das socieda
des e sU'cursais de trust off-shore depende da au
torizagao do Governo Regional da Madeira.
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Artlgo 18.°

tituido um ,factor importante no fomernto da pra
tica do desporta na Regiao Aut6nama da Madeira.

A autoriza<;:ao pode ser revogada pelo Governo
Regional da Madeirra, cabendo recurso para iQ Su
premo 'Tribunal Administrativo, nos termos gerais.
/\rtigo 23.°
Capital social

o

montante do capital saaial das sociedades
sera definido pel a Governo Regional, com a limite
minimo de 20000 contos.

IConsiderando que algumasformas de !apoios
extra-govername,ntais, bem sucedi,das no Can
tinente, nao tem resultado na ,Regiao, foi criado
pelo Decreta Hegulamentar Regional n.O 20/88/M,
de 12 de Novembro, a Fundo de lnvestimento para
a Futebol Profissional (FIFPHOFJ, tendo em vista a
cria<;:ao de fontes alternativas de financiamento.
Torna-se, par isso, irnprescindfvel dotal' a
FIFPROF de me'ios que Ihe permitam realizar as
objectivos que determinaram a sua ,cri1a<;:ao.

Artigo 27.°
UcenC;:81s

As entidades r81feridas no artigo 13.° estaraa
sujeitas ao pagamento de uma taxa de instala<;:ao
e de uma taxa anual de funcionamento, nas con
di<;:oes e montante a definir 'no acto de autoriza<;:ao.
Artigo 30.°
Fiscalizac;:ao de contas

Os relator'ios de aud'itoria, acompanhando a
relat6rio e contas de cada exercfcio, serao envia
dos ao Governo 'Regional da 'Madeira.
Vista e aprovado em 'Conselho de Ministros
de 31 de Maio de 1990. - Anibal AntoniO' Gavaco
Silva - Uno Dias Miguel - Luis Miguel Coucelro
Pizarro Beleza - Alvaro Jose BrNhante Laborinho
Luclo - Fernando Manuel Barbosa Faria de Oli
veIra.
Promulgado em 10 de Agosto de 1990.
Publique-se.

o

Presidente da Republioa, MAH/O SOAHES.
Referendado em 16 de Agosto de 1990.

Pelo Primeiro-Ministro, Joaquim Fernando No
gueira, Ministro da Presidencia.

ASSEMBlEIA lEGISLATlVA REGIONAL

De,creto legislativo Regional

Nao obstante esta rea!idade, sao bem cornhe
cidas de todos as dificuldades financeiras de tais
colectividades.

0.°

21/90 /M

de 28 de Ag,osto
Regl'isis d€ instalarc;:ao e, exp,lolrac;:ao de jogo, rora do casino,

na Regiao, Aut6noma da Made,j,ra

As colectlvidades desportivas, sobretudo as
que possuem desport,Qr profissio,nal'lzado, tem cons

a

Nesta perspectiva, e
semelhanga do adop
tado no Continente, entende-se que S8 deverao
aproveitar para esse fim as disponibilidades pro
venientes do jogo.
Na elaborac;ao do presente diploma nao s6 se
obteve a consenso de todas as partes envolvidas
como tambem se deu corpo, com a consequente
tradugao normativa, as competencias e fins do
Fundo de Turismo. que foram objeoto de transfe
rencia para a amb'ito desta Regiao Aut6noma, par
+or<;:a das disposi<;:oes conjugadas dos Decretos
-Leis n.0 281/78 e 420/80, de 8 e 29 de Setembro,
respectivamente. cuja disciplina normativa esta
implfcita no Decreta Legislativo Regional n.O
6/87/M, de 20 de Junho.
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De igual modo foi tida em aten<;:ao a compe
tencia conferida a Regiao Aut6noma da Madeira
pelo Decreto-Lei n.O 318/84, de 1 de Outubro.
Par ultimo, sublinhe-se que 0 enquadramento
e a regime juridico subjacentes ao diploma ver
tente assentam no Decreta-Lei n.O 422/89, de 2
de Dezembro. que mformulou a Lei do Jogo.
Nestes termos:
A Assembleia Legislativa Regional da Madeira
decreta, nos termos da alfnea a) do n.O 1 do artigo
229.° da Constitui<;:ao. a seguinte:
Art. 1.° A concessionaria da zona de jogo
do Funchal e autorizada a explorar, fora do casinG
enos looais permitidos pela lei, jogo em maqui
nas de fortuna au azar, observados as requisitos
estabelecidos nos artigos 6.° e 7.° do Decreta-Lei
n.O 422/89, de 2 de Dezembro. com as devidas
adaptac;oes organicas.
Art. 2.° As condi<;:oes especfficas a que
devem obedecer a exp!ora<;:ao e a pratica das ma
quinas referidas no artigo anterior serao estabe
lecidas par decreta regu!amentar regional.
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Art. 3.° 0 Governo Regional podera pror
rogar 0 prazo de concessao da zona de jogo do
Funchal por um periodo ate cinco anos, nos ter
mos que forem definidos no decreta regulamentar
regional referido no artigo anterior.
Art. 4.° - 1 - Da verbacorrespondente are
ceita bruta o:btida com 0 tfuncionamento das ma
quinas re1feridas no artigo 1.° deste diploma, 25%
reverterao para 0 Fundo de lnvestimento para 0
Futebol Profissional (FIPPHOF), nos termos do con
trato deconcessao.

sera apHcavel 0 disposto no artigo 124.° do De
creto-Lei n.O 422/89, de 2 de Dezembro.
Art. 8.° Compete as nutoridades, nos termos
da lei geral, fiscaiizar 0 cumprimento dodisposto
neste ,diploma.
Aprovado em sessao plenariia em 13 de Junho
de 1990.

a Presidente da Assembleia Legislativa He
gional, Jorg'G Nelio Praxedes Ferraz Mendom;a.
Assinaaoem 4 de Julho de 1990.

2 - 0 pagamento da verba referida no nu
mero anterior podera ser substituido pelo paga
mento ,de uma aven<;:a mensal de montante a fixar
:anualmente pelo Governo Regional.

o Ministro da Republica para a Regiao Auto
noma da Madeira, Uno Dias Miguel.

3 - 0 montante da percentagem da venDa a
reverter para 0 FWPROF ou 0 valor da aven<;:a re
ferida no numero anterior poderao ser aumenta
dos peloGoverno Regional em fun<;:ao das contas
de explol1a<;:ao que se verificarem, ouvidas a con
cessionEiria e 0 FIFPROF.

GOVERNO REGIONAL

4 - Para os e,feitos do disposto no numero
anter'ior, a empresa exploradora enviara a Secre
taria Regional do Turismo, Cu)tura e Emigra<;:ao,
ate 31 de Janeirodecada ano, 'as contas respei
tantes as receitas obtidas no ano antecedente.

5 - As actividades previstas no presente di
ploma ficam igualmente submetidas as normas de
fiscaliza<;:ao a que esta sujeita a concessionaria da
zona de jogo.
Art. 5.° - 1 - Salvaguardado 0 disposto no
artigo 7.° do Decreto.:Lei n.O 439/88, de 30 de No
vembro, 0 produto das receitas consignadas 'ao
Fundo de Turismo pelo Decreto-Lei n.O 422/89, de
2 de Dezembro, provenientes da autoriza<;:ao con
cedida pelo artigo 1.° do presente diploma reverte
para a Regiao Aut6noma da Madeira.
2 - As receitas referi,das no numero ante
rior, quando provenientes da pratica de actos jlfci
tos ou incumprimentode pianos de obras, serao
consignadas ao FIFPROF.
Art. 6.° A explora<;:ao e pratica do jogo em
maquinas de fortuna ou azar ,fora dos locais leg'al
mente autorizados sera punida nos termos do dis
posto na sec<;:ao I docapitul,o IX do Decreto-Lei
n.O 422/89, ,de 2 de Dezembro.
Art. 7.° A inobservancia pel a concessiona
ria das condi<;:6es eSp'ec~Ncas relativas a explora
<;:ao e pratioa do jogo em maquinas de fortuna ou
azar a estabelecer pelo decreta regulamentar re
gional previsto no arUgo 2.° do presente diploma

Decreto Regulamentar Regicn:al n.O 18/90/M
de 28 de Agosto
Aite;ra{:ao ao Deereto Regulamerrtar Regionall n.' 23/89/M,
de 9 de N<wemhro, que ap:rova a organica da: Se.cretaria
Regional do TUi-ismo, Cuftura e Emig'1a~o

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.o
427/89, de 7 de Dezembro, que, no cencernente a
discipl1inade determinados contratos, remete para
outros diplomas, a regime de contrata<;:ao de pes
soal na Administra<;:ao Pu,olica soheu signiHoativo
reajustamento, pelo que, tendo em vista a Gonsti
tUi<;:ao do corpo docente da Escola de Hote'laria e
Turismo da Madeira, as respectivas dispos,j<;:6es
do Decreto Hegulamentar Regional n.o 23/89/M,
de 9 de Novembro, se mostram al,go desajustadas.
Por isso, atendendo as caracterfsticas pecu
liares da aludida Escola e respeitando os princi
pi,os basicos da Administra<;:ao PuhliCia sobre con
trata<;:aode pessoal, importa corri'gir as desajus
tamentos em causa.
ASS'im:

o Governo Regional da Madeira, nos termos
da aHnea d) do artigo 229.° da Constitui<;:ao e da
alfnea b) do artigo 33.° do Decreto-Lei n.O 318-D/76,
de 30 de Abril, decreta iO seguinte:
Artigo 1.° E alterada a redac<;:ao dos n.O' 2
e 3 do artigo 61.° ,do Decreto Hegulamentar Regio
nal 'n.O 23/89/M, de 9 de Novembro, que pass'a a
ser a segui,nte:
2 - Os pro:fessores necessarios sao contrata
dosem regime de contrato administrative de pro
vimento, nos termos dos n.06 1 e 3 do Decreto-Le'i
n.O 139-A/90, de 28 de Abril.

I SERlE -
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do Governo da Regiao Autonoma da Madeira, na
quantia de 1.550.000$00 (um mii'hao qUinhentos e
cinquenta mil escudos), por 'insuficiencia de dota
c;:ao inicial;

Os monitores sao contratados, de acordo
com 0 quadr'Ql de monitores anexo ao quadro de
pessoal da EHTM, mediante a ,a,nuencia do Conse
lho do Governo Hegional, em regime de contrato
individual de traibalho a termo certo, nos termos
da lei geral, com as espe:cificidades constantes do
arHgo 19.° e do n.O 2 do artigo 20.° do Decreto·Lei
n.O 427/89, de 7de Dezembro, e segundo a regu
lamenbac;:ao contida no arNgo 78.° destediploma.
3 -

iConsiderando que na verba do c6di'go de das
sificac;:ao econ6mica com 0 c6digo 07.01.07 do
mesmo orc;:amento, Secretaria, capituio e divisao,
ha saldo bastante para compensar aquela carencia,
na citada importancia;

Art. 2.° Este diploma entra em vigor no dia
imediato ao da sua pubiicaGao.

Manda 0 Govemo da rRegian Aut6nomada Ma
deira, pelos Secretarios Regionais das FinanGas e
da Economia, ao abrig,o dafaculdade que 0 De
creto·Lei n.O 46/84, de 4de Fevereiro, Ihe confere,
o seguinte:

Aprovado em Conselho do Governo Regional
em 19 de Julho de 1990.

<0 Presidente do Governo Regional, Alberto
Joao Cardoso Gom;alves Jardim.

1.°) - Proceder a transferencia e reforGe, no
valor global de, respectivamente, 1 550000$00 [urn
milhaoquinhe,ntos e cinquenta mil escudos], do
or9amento do Governo da Regiao Aut6noma da Ma
deira, para 0 ana ern curso, de conformidadecom
o mapa anexo, que faz parte 'integrante da presente
'Po/taria.

Assinado em 2 de Agosto de 1990.
PubHque-se.

o Ministro da Repulbiica para a Hegiao Auto
noma da Madeira, Lino Dies Miguel.
SECRETARIAS REGIONAIS DAS FINANCAS

2.°) 1990.08.24.

E DA ECONOMIA
Porta,ri'a N ,0 124/90

Considerando a necessidadede se proceder
ao reforGo da rubrica da classificac;:ao economica
com 0 c6digo 02.03.10, da divisao 00.00, do oapi
tula 02, da Secretaria 09, do orc;:amento para 1990,

Esta

Portaria

entra

em

vigor

aos

Secretarias Reg'ionais das Finan<;:as e da Eco
namia. ft.ssinada aos 24 de Agosto de 1990. -- 0
Secreta,io Regional cas FinanGas, jose Paulo Bap
tista Fontes. - 0 Secretatio Regional da Econo
mia, Francisco de Paula de Sa Perry VIdal.
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--------------------------------------Porta,ria N.c 125/90

1.°) gos,

Gonsiderando a necessidade de se proceder
ao l'efor<;:o de rubricas do or<;:amento para 1990, do
Governo da Regiao Autonoma da Madeira, adstri
tas a Secre"baria Reg'ional da Economia. no valor de
12800000$00 (doze milh5es e oitocentos mil es
cudos), a fim de sefazer face a encargos diversos;
Oonsiderando que, em outras verbas do mes
rna or<;:amento, ha saldos bastantes para campen
sarem aque,la carenda. no mencionado montante;
Manda o Governo da Regiao Autonoma da Ma
deira, pelos Secretarios Reg'ionais das Finangas e
da ECQlnomia, ao albrigo da faculdade que a De
creto-'Lei n.O 46/84, de 4 de Fevereiro, Ilhe confere,
o se,guinte:

na

Proceder as transferencias e refor
quantia

global

de,

res,pectivamente,

12800000$00 (doze milh5es eoitocentos mil es

wdos), do orc;:amento do Governo da Regiao Au
t6noma da Madeira, para a ana em curso, de cnn·
formidade com

mapa anexo, que faz parte inte·

0

grante da presente Portaria.
2.°) -

Esta

Portaria

entra

em

vigor

aos

1990.08.27.
Secretar'ias Regionais das Finangas e da Eco
nomia. Assinada aos 27 de Agosto de 1990. -

0

Secretario Regional dasFinangas, Jose Paulo Bap"
tista Fontes. -

0 Secretario Regional da Econo

mia, Francisco de Paula de Sa Perry Vidal.
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DESRESAS :COM 0 PESSOAL

02

Abonos variaveis cu eventuais
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05

8.02.1

8.02.1

Haras extraordinarias ... ... '.' ...

12.000

i

Outras abono3 em nume-rar;a au especie I

12.000

---12.800

TOTA:L .. , ...... I

12.800
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Pre«;o deste numero:
• Toda a oorrespoodeoola. quer
ofilcfal, quer 'relative a anUrlc!as
e a assinillturas do Jamal OfiGial

cleve ser dl'rig'lda

a

Seoretaria

.Geral da Presideneia do Go
vemo :Regional cia Madeira •.

30$00

ASSINATURAS
Completa (Ana) ••• 6 O{)O$O{)
(Semestre) .•. ...... 3000$00
1." Serie
1 OOO${)O
1 000$00
2." Serle
2 000$00
1 OOf}$OO
3.· Serie
1 000$00
1 000$00
4." Serie
1 000$00
1 000$00
Duas Series >
4000$Oe
1 000$00
Tres Series
6 000$00
3 000$00
Numeros e Suplementos - Pre~o por pagina: 5$00
A estes valores acrescem os portes de correio
(Ilortaria B.O 227/89. de 28 de Dezembrol

I

Ex~u~ao

NCIMERO 152

grafica de .IMPRENSA REGIONAL DA MADEIRA, E. P.> -

IRM·EP

.0 preoo dos anunCilos e de
a Hnha, aerelsoi,d~ dQ
respectlv,o LV A, depenctendo a
sua publiea9iIo do pagamento
ante:eipado a ·efectuar na Se'ere
tarla - Geml da Presidencia do
Governo Regianal da Madeira-.
90$00
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