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Porta~la n.o 263/90:
ReguIl,ame,nta a arganizaQao, oompetencia :e regime
,finano)iro diO's organi'smos de gestao de mao de-!Qbra
portu:ar,ia, bem como os requisii,tos da obtenQ1io do
!titulo ,de qualificaQao pm,fissional e admissao d:3 tra
,bal hadores portuar,ios.

POlrtariiBJ no' 264/90:
!Cst5beleC'e as requis'itos a pre'enche,r para (} Hcencia
mento e exercfGl0 da Hcit'iviidia,de de operador portuario,
h3m 'Com:o a,s obrigaQQ.es e f,iscaHzaQao da mesma
aoti'Ji,dade.
Portaria n.O 282/90:
Hxa as ta~as de OcupaQao do Dominio Publico Ma
ritima.
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SEORETARIA REGIONAL DA ADMINISTRACAO
PUBLICA

Portarhl! n.O 263/90
Consi'demndo 'sernecessari'o estabelecer a
regulame'ntac;;ao do mgime de organizac;;ao, com
petencia e regime fi.nancekodas organilsmos de
gestaode mao~de·ohra portuaria, bem como dos
requisitos do titulo de qualificac;;ao profissional
eda admissao de trabalhadores portuarios,
Manda 0 Governo Regional atraves do Secre
ta,rio IRegional da Administrac;;ao Publica, nos ter
mas dos artilgos 5.° e 12.° do Decreto iRegulamen
tar Regionaln.o 23/90/M, ,de 21 de Dezembro, '0
se.guinte:
,CAJPITULOI

Dos organismos de' ge'stao de mao-de-obra
:portuaria
AJHTIOO 1.°

1-

0 organismode Gestao ,de Mao-de~O'bra

portuaria prossegue, comcaracterdee~cJusivida
de na Regiao Aut6noma da :Madeira, os seguintes
objectivos:
a) Gerir a mao-de-obra portua'ria designada
mente proce'der ao registo dos operadores por
tuarios, a admissao, a inscric;:aoe i-denti!ficac;;ao
dos trabalhadores portuarios, bem como a ,distri
bUic;;ao e 0 pagame'nto aos trabalhadores portua
rios do oo.ntingente comum;
b) Avaliar, em func;:ao das previsoes de tra
fego, do desenvolvimentodas infraestruturas eda
ccnecta perspectivade utilizac;;aodos e,quipa
mentos, os con,ti1ngentes de mao-de-orbra portua1ria
necessarios aos portos da Hegiao Aut6noma Ida
Madeira, pr'opondo a enHdade 'Iegalmente ,com
petente a respectiva fixac;;ao e reajustamento;
c) Promover ofuncionamento de esquemas
adequados de distribuic;;ao do trabalho atraves da
implement,ac;ao de sistemas racitQinais, nomeada
mente no regime de tumos;
d) Promover,e.m cooperac;:ao com as assoda
c;;oes sindicais, os operadores portuarios e quais
quer entidades nacionais au estrangeiras, siste
mas deformac;ao profissional dos trahalhadores
portua'rios.
2 - l\Jo prosseguimento do seu objectivo, 0
OGMOP fica obrigado ao cumprimento integral
,da legi'sJac;;ao einstrumentosde regulamentac;;ao
colectivado trabalho portuario, nomeadamentedas
condig6es e estipulac;oes estahelecidas por Con
vengao Colectiva de Tr:abalho entre as associa
c;;oes sindicais representativas odos trabalhadores
portu§'rios e as entidades 'representattivas ,dos
operadores portuarios.
ARHGO 2.°

1 - No ambito do seu objectivo, compete,
nomeadamente, aos 6rgaos executivos ,do OGMOP:
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-------------------------------------------a) Organizar '0' regi'sto de todos os trabadha
-dores 'e operadores portuarios na area do respec
tivo porto;
b) Fornecer as entidades publicas os ele
mentos e informa<;:aes quelhes sejam solicitadas;

c) Gumprir e fazer cumprir as regras de 'ins
criQao dos triabalhadores e lopemdores portuMios,
bern como as respeitantes as garantias e a actua
gao a prestar por estes;
d) Organizar e manter em funcionamento

0

sistema de trabalho, quer em re'gime normal que'r
por -curnos, que viera ser ~ixado nos instrumen
tos de regulamenta9ao colectiva de trabalhol apli
Gavels, com vista a uma distribuic;:ao equitativa e
racional da mao-de-obra portuaria;
e) Proceder ao pagamento pontual das retri
buic;oes e demais prestagaesdevj:das aos traba
l:hadares do contingente comum;
f) Observar e fazer observar a regulamenta
9aoapl'icavel ao secter nomeadamente no 'que
se refere a discip!ina, medieina, higiene e se
guranc;a no trabalho;
g) Organizar um sistema de pedidos ,de tra
balhadores por operadores portuarios e outras
entidades requisitantes e oconsequente escal'o
namento dos traba,lhadores;

do'res portuarios e a outras enti-dades que possam
legalme·nte executar operar;;6es portuarias.
3 0 OGMOP pode, contudo, preyer nos
seLiS Estatutos taxas, comparti C'ipac;:6es e encar
gas 'di'femntes para operadores e entidades asso
ciados e para 'opera-dores e entidades na'o asso
ciadas.

4 - Compete iguaimente ao OGMOP satis
fazer, na medj·da das ,disponibilidades de pessoa!
do contingente comum, as 'requisigaesde traha
Ihadores apresentadas pelos operadores portua
rios 'ou por iQ!utras entidades legalmente autol"iza
das a executar opera90es portuarias, sem prejufzo
de caber ao requisitante adkecc;:ao tEienita e a
organizagao do trabalhD a realizar.
ARTIGO 3.°

1 - 0 OGMOP tera uma estrutura orgamca
constitufda por Um orgao deliioerativo, executivo
ou de gesta'QI cortente, po·r um 6rgao 'decampe
tencia fiscalizadora e por um argao do tipo Assem
bl'Bia Geral ou Conseiho Geml.

2 - A des'igna9ao e a composic;:ao de cada
um do's 6rgaos a que se refere 0 ponto ante'rior
serao estabelecidas nos estatutos au pacto socia!.

h) Promover, na area da sua competencia, a
formagao profissional dos trabalhadores portua
rio,s;

Os 6rgaos a que se recfere 0 numero anterior
terao as competencias que ihes ferem definidas
nos estatutos do OGMGP, sem prejufzo do artigo
3.° ,da presente Portaria.

j) Organizar e a·dmin'istrar servic;:os sociais,
culturais e desportiv,o's p.ara os trabalhaderes;

PvR~IGO 5.°

o

j) Administrar osfundos que Ihes forem con
fiados;

regime de extingao e destino do activo
e passivo do OGMOP constara oorigatoriamente
dos respectivos estatutos ou pacto social.

I) GolHborar com todos os organismos inter
venientes no tra'balho portuario, designadamente
com a autoridade portuaria;

CAPITULO I!

m) Propor solugoes para os Gonflito'S de
ordem tecnicae laboral reJacionados com 0 exer
cicio da acril/dade profissional dos trabalhadores
portLN:lrios;
n) Pmce,der p,ontualmente ao pagamentodas
contribuigaes devidas as instituigaesde Segu
ran9a Social.

2 - 0 OGMOP nao pode estabelecer au pra
tiear regras e condigoes de -vratamento ·diferen
dado no que respelta a :prestagao ,de trabalho
pOl' partedos tf"3Iba!hadores portuarios aos opera-

Titulo de qU9Jllifica(}ao pmfissional
AR~IGO

6.°

1 -- Ca:da trabaI·hadar pc':-tuario sera portador
de um ,documento Gertificati'lo da sua classHica
Cao profissional que sera visado pello OGMOP.
2 - As associagoes sindicais representativas
dos trabalhadores portuariO's e as entidades re
presentativas ·dos opemdores portuarios definem,
por via oonvencicnai, 0 regime da certi.y.ic8c;:80
dos requisitos de qua!ificagao profissional exigi
'leis para 0 efeito. '
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CAPITULO III

Admissoes
AH~IGO

7.'

1 - A admissaodetrabalhadores portuarios
e condicionada ao limite do contingente comum
dos piortosda Regiao Aut6noma ,da Madei'ra fixa
do pelo Secretario !Regional da Administra<;:ao
'Publica, nos termos do n.O 2 do artigo "1'1.0 do De
creta Hegulamentar Regional n.O 23/90/M, de 21
de Dezembro.
2 - Em situagoes de excesso de mao-de-obra
portuaria, 10 Secretario Hegionalda Administrag80
Puhlica pode vedaI' a admissao de novas trabalha
dores portuarios no sector, nos portos da Regiao
Aurtonomada Madeira, POI' perfrodos de tempo de
terminados, nos termos do artigo 5.° do Decreta
Hegulamentar Regional n.O 23/90/M, de 21 de
Dezembro.
Secretaria Regional daAdministragao Publica.
Assinada em 31 de Dezembrode 1990.

o

Secretari'O Regional da Adminishagao Pu
blica, Manuel Jorge Bazenga Marques.

Porta ria n.O 264/90
Considerando ser necessaria estabe!ecer a
regulamentagaodos requisitos para 0 licenciamen
to e exei'cicio da actividade de operador partLla
rio, bem como as obi'igagoes e fiscalizagao a que
essa actividade se eilcontra adstrita, mana::. 0
Governo Regional pelo Secretario Regional da
Administragao Publica, nos termos dos artiClos
4. o e 19.° do Decreto Hegulamentar Regional- n.O
23/90/M, de 2'1 de Dezembro a seguin-te:

a) Identificagao dorequerente;
b) Identificagao dos administradores, geren
tes, directores au gestates;
c) Localiza<;:ao da sede social e estabeleci
menta;
d) CF,pital social;
e) Designa<;:ao social que sera usada.
2 - 0 pedido de licenga sera acompanhndo
de urn estudo explicativo e justificativo das diver
sas actividades que 0 operador pretende reaHzar
no porto, da sua organizagao e meios huma:los,
instalagoes de que disponha, meios operacionais,
patrimoniais e financeiros, movimento anual que
se propoe real izar, com referencia ao tipo de me r
cadoria a l11ovimentar, e demais elementos con
siderados lHeis sabre a actividade a exercer.
AR~IGO

3.'

1 - 0 pedido de licenciamento devera ser
ainda instrufdo com 'Os seguintes documentos:
al CIJrtidao do teor do contrato de constitui
gao e respectiva matrfcula da entidade requerente
au minuta dos estatutos ou contrato de constitui
gao, se 0 pedido tiver sido formulado em nome
de entid8C!e a cOllstituir.
b) CerHhcadodos registos criminal e comer
eial referentes aspessoas encarregadas da admi
nistravao, gerencia au direcgao social compl"Ova
tivos de inexistencia des seguintes factos:
b1) Proibigao legal do exercicio do comercio;
ib2) Inibi9ao do exerciciodo comercio' porter
sido de,:;larada a falencia ou insolvencia, enquanto
nao for levant8da a inibigao e decretada a reabi
litagao;

CAPITULO I

Do licenciamento

1 - A entidade que pretende exercer a acti
vidade de operador portw3rio devera dirigir ope
dido de licenga a autoridade pOrLuaria da Regiao
Autonoma da Madeira.
2 - 0 exercicio da actividade de operado r
portuario devera constituir 0 objecto social ex
clusivo da entidade prevista no numero anterior.
AJRlllGO 2.'

-

Do pedido de licenga cJevera constar:

c) Documento emitido pela Direcgao Regio
nal da Seguranga Socia! comprovativo de qU3 as
pessoas encarregadas da a,dministragao au da ge
rencia social nao sao devedoras de convribui<;:oes
a Segural"i<;a Social.
,ARriGO 4.°

1 - as pedidos de licen<;:a serao deferidos
no prazo de 30 aias, sempre que satisfagam as
requisitos previstos na presente portaria, sem pre
juizo do disposto no numero seguinte.
2 - 0 deferime'nto pode fi~ar um prazo para
a integral cumprimento, pelo requerente, dos re
quisitos eXigidos pelo presente diploma, so produ

4-S

I SEHlE -

zinda efeitos ap6s tal cumprimento e caducando
se este Ilea S8 verificar no prazo fixado.

NUMERO 2rl

CAPfTULOll

Cas obrigal;oes
3 - No s'ilencio da autoridade pOlrtuaria sabre
as pedidJs de iicenclamento, ap6s as 30 dies fl
xados no numero i., a mesmo sera consIder ado
deferiido para todos as ereitos.

4 - Serao indeferidos as pedidos de licen<;:a
quando as pessoas ,encarregadas da administra<;:ao
ou da gerencia social:
aJ Nao satisfa<;:am 0 disposto no present6 di
ploma, sem prejufzo do disposto no numero 2.,
do presente artigo;
b) Sejam devedores a autoridade portuaria
de quaisquer importancias em fase de execu<;:ao.

5 -

Em caso de indeferimento,da decisao
constarao as respectivos fundamentos.
ARTIGO 5.°

1 - No cas a ded8lferimento, a autoridade
portuaria procedera a emissaode licen<;:a:
a) Nos 30 dlas seguintes a data do mesmo,
au do inicio dos seus efeitos, no coso previsto
no nurnei'o 2., do artigo anterior;
b) Nos 30 dias segulntes a data da apresen
tagao pelo requerente de certidaode matrfcula
au registo comerciai, se a pedido tiver siao apre
sentado Gm nome da entidade a constituir.
2 - No caso prev1sto na alfnea b) do nume·
ro anterior, a csrtidao devera ser apresentada n'o
prazo maximo de 6 meses a contar da data da
notifica<;:ao do deferimento, sob pena de caduci
dade de"te.
AmiGO 6.°

Ouanto as operac;6es a levar a cabo os ope
mdores serao licenciados como operador portu8r'io
geral, isto e, a que se dedica a generalidade das
operac;:6es.
ARTIGO 7.°

o operador portuario

pcdera requerer liceng3
para operar nos pmtos da RegiaoAut6noma ,da
Madeira.
ART,IGO 8. 0

ARTilGO 9.°

Serao obrigatoriamente comunicadas a autori
dade portuaria todas as aHera90esque se ve'rifi
quem nos estatutos au pacta socia!, adminisna
<;:8.0, gerencia au direc980 do operador portuario
e nosdemai'selemsntcs que serviram de pres
supostos ao respectivo licenciamento.
ARTI·G:O '10."

- 0 operador portuario prestara, com vista
a garantir as suas obrigag6es petante a autorida
de portua:'ia, caug30 nos seguintes rnontan',es:
a) Esc. 2000000$00, S8 0 mc:vimento de mer
cadorias por ele previsto ou realizado no ano
anterior for igua! au inferior a 25% da tonei8;jern
de mercadorias rnoviment8das par operadores por
tuarios nos partos da Regi§o J1~ut6noma da f\J1a
-J •
[,elra.
b) Esc, 4 000 000$00, se

0

movimento for su

perior a 25%.
2 - As cau90es serao prestadas em nume
rMio, pedendo ser substituidas por garantia's ban
carjas au seguros equiva!entes que satisfagarn as
requisitos e finalidades do presente diploma.
3 -- Os rnontantes fix2dos no nurnero '1 des~
te artigo poderao ser revistos por despacho do
Secretario Regional da Tutela, tendo em con:a
a evolug8o des custos das op'sra<;:6es portuarias.
ARTiGO 11,0

- Caducando a I icenga do operador portua
rio, serao devolvidas as caugoes presto.das, sern
prejuizo do Gumprimento das obriga90es que es
tas garantam,
2 - As caug5es prestadas peio operador por
tuario gar2,l1tirao a pagamento de qua!squer obri
gagoes po:' que a mesma seja responsavel peran·
te a autoridade porWaria.
3 - Sempre que a 2utoridade partuaria utili·
ze total au parcialmente a respectiva caugao, se
r:s no,t!fi,cado a operador, que dever-a mpnro seu
montante no prazo de 30 dias.
ARTIGO 12,°

E eXigido ao operador portuario, como requi
sito necessaria ao licenciamento e aD exercfcio
da actividftde a capital realizado de Esc. 30 000 000$
(trinta mllh5es de escudos).

o operador portuario e obrigado a celebraf
os contratos de segura -legalrnente cbrigatol'ios
para 0 exercicio da sua actividade, designadailleD
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a

te os necessarios
cobertura dos dan os referi
dos no mUgo 10. 0 do Decreto-Lei n.O 151/90 de
15 de Maio.

ICAPITULO III
Da fiscalizac;ao

ARNGO 13.'
i,D~RHGO

-- 0 Organismo de Gestao de Mao-de-Obra
Portuaria (lOGMOP) fixara as cO'lldic;:oes de higiene,
prevengao e seguranga a que, nos portos de Re
giao Aut6nonlCi da Madeira, 0 operador portu8rio
tera de dar satjsf2~;o.O, tendo em conta:
a) Que todas 03 trebai'hadores portuarios dos
quadros privativGs deverao possu!r equipamento
individual, funcionaimente adsquado e correcta
Illente selecc!or!ado;
bJ ,[)., necessidade de gar-antir, directa au in
directamente, a existencia de bainearios, pastas
de primeiros socorras e insta:ac;:oes para os tra
balhadores e para equipamento individual nos 10
cais ands a sua 8ctividade se exerce.

2 - 0 OGMOP garantira 2. satisfa<;;ao das
re9ms referidas nonUI118m 1 re'lativamente ao
contingentG comum.
AH111'GO 14.'

1 - Tecla 0 equipamento privativo do operador
devera estar devidamente identificado com 0 na
me, designagao au sfrnbolo do aperador, capa
cioade de carga e tara.

2-

0 equipamento que nao reuna condic;6es

de seguranc;:a adequ2,c!a ao se'rvigo dee)Qplorac;:ao
devera ser reparado ou substitufdo no prazo fixa
do para 0 efelto pela autoridade portuaria.
ARHGO 15,'

o registo do operador portuario no OGMOP
efectuar-se-a com a exibi<;ae da respectiva licenc;:a
sem necessidadede qua!quer outra formaiidade.
ARHGO 16.'

Os operadores pori:uarios licenciados para 0
exercicio da actividade sao obrigados a constituir
e manter quadmsde trabalhadores portuarios per
manentes com as composic;oes minimas de hiemr
quias e tr2baihadores de base que se encontrarem
previstas em instrumento de regulamentac;:ao co
lectiva de traba!ho ou outro tipo de conven<;;ao
que tiverem side celebrados entre as associagoes
repre,s,entativas dos traba!ihadores portuarios e as
entidades representativas dos operadores portua
rios dO's portas da Hegiao Aut6noma da Madeira.

17.. °

- A autoridade portual'ia compete fiscalizar
o cumprimento do disposto na iegisiag80 em vigor
relativamente ao operador partuario e apiicar as
correspondentes sangoes, S8m prejufzo das corn
petencias legalmente fixadas para outras enti
dades.
2 - No exerclCiO da sua competencla 'fisca
lizadora, a autoridade portuaria dara adequado se
guimento a reciamac;:oes que Ihe sejam dirigUas,
podendo requisitar ao operador portuario os do
cumentos relativos
ope;rayao objecto de reela
magao, nos termos do artigo 17.°, numero 1, do
Decreto-Lei n. 151/90, de 'i5 de Maio.

a

O

3 Nenhuma sanyao podera ser ap!icada
sem te, sido precedida do levantarnento do 2Uto
de infracc;:ao constatada e instruc;:ao do correspon
dente rprocesso, senda obrigat6ria a audiencia do
arguido, que tera de responder no praza de oito
dias contado da data da comunicagao da autorida
de portuaria.
4 - Nos casas em que, por disposigao uspe
cial, a competencia para aplicar san<;;oes pertenQa
a outra entidade, deveraesta, no praza de cinco
dias ap6s 0 levantamento do auto, fazer a respec
tiva comunicagao
autoridade portuMia.

a

ARTlGO lB.'

1 - Ouando requeridas pelo infractor deverao
ser entregues as respectivas gUias para efe'ito, de
pagamento voluntat-io, nos casos em que est8
admitido par lei.

e

2 - Na faita de pagamento da coima a auto
sua cobranga utllj
ridade portuaria procedera
zando a respectiva caug80, nos termos do nume
ro 2 do artigo 11.°, eu reme-rera 0 processo 'P8'ra
execuc;:ao, nos termos do disposto na lei.

a

AiRiTlGO 19.0

A autoridade portuaria mantera um registo
da aplicac;:ao de sanc;:oes aos operadores por
tuarios.
ARl1lGO 20.'

Os actuais ope,radores portuarios, da,rao cum
primentoaos requisitos fixados na presente par
raria no praza de 60 dias.
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Secretario. Regional do. AdminlstraQao Publica.

NOMERO 217

do. a seguinte taxa, com um minimo anual de co
branQa de 3 600$00:

Assinada em 31 de Dezembro de 1990.

o Secretario Hegi10nal do. AdministraQao PU
blioa, Manuel Jorge Bazenga Marques.

a) Taxa anual minima

60100/m2

b) Taxa anual maxima

120$00/m2

2.° A taxa sera fixada, caso a caso, tendo em
conta a localizaQao dos usos privativos e anatu
reza das explorayoes;

Portaria n.O 282/90
3.° Pelo uso privativo dodominio publico des
tinado a esplanada sera devida a seguinte taxa
mensal por metro quadrado:

Considerando que a elevada procura de es
paQos no. orla maritima determina 0 permanente
aumento das despesasinerentes a fiscalizagao do.
sua correcta utilizagao;

-

300$00/m2

4.° Ficarevogada a Portaria
de Abril;

-Manda 0 Governo Regional do. Madeira, pelo
Se:cretario Regional do. AdministraQao Publica, 0.0
abrigodo disposto no n.O 1 do artigo 24.° do De
creto-Lei n.O 468/71 ,de 5 de Novembro e n.O 2 do
artigo 7.° do Decreto Regional n. O 2/76 de 11 de
Novembro, aprovar 0 seguinte:

'11.0

45/89, de 7

5.° A presente portaria produz efeitos a partir
de 1 de Janeiro de 1991.
Assinacla em 28 de Dezembro de 1990.

o Secretario Hegional do. AdministraQao Pu
blica, Manuel Jorge Bazenga Marques.

1.° Pelo uso privativo do dominio publico ma
ritimo no. Regiao Aut6noma do. Madeil'a, sera devi

Pre€;:0 deste numero: 30$00

«Toda a correspondeooia, quer
oflcial, quer rela1iiva a anuncios
e a assinaturas do Jorna:! Ofieia'i
cleve ser dirlgldaa Seoretaria
-Garal ida PresldeOOia do Ga
verno Regional da Madeira •.

Campleta
1. a Serie

(Ana)...

ASSINATIlRAS
6000$00
(Semestre) ••• ......
2 000$00

I

2. a Serie

200D$OO

3," Serie
4.· Serie
Duas Series

2 000$00
2 000500
4 000$00
6000$0{]

>

3 I){)(}$OO
101)0$00
1 OO{}$OO
1 000$00
1 000$00
2 OOOSOO
3000$00

Tres Series
Numerol e Sup!ementol - Pre~o por pagina: 5$00
A eltel valorel acrelcem 01 porlel de comio
(Poria ria n.O 227/89. de 28 de Dezembro)
Execu~iio

grattca da -IMPRENSA REGIOtiAJ. DA MADEIRA, E. P•• -

IRM-EP

-0 pr,eyo dos anunCiios e de
a linha, acrescido do
respectivo LV.A., dependendo a
sua publicac;:ao de pagamento
antecipado a efectuar na Seore
taria - Geral da Presidencia do
Governo Regional da Madeira •.
90$00

