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Estabe,lece condigoe'S para 0 exe'rcfcio da acUvidade
de angariadores de potencia1is olientes ,para a venda
de emp'reendimeMos em regime de direito real ,de ha
bita91'io l;Jeri6dica.

Pcrtaria n: 277/90:
Altera 0 artigo 10.· da Portaria 'n.O 208/82, de 81 de
Dczembro, e revoga a IPortar·ia n.· 227/89, de 28 de
Dezembro.

SEGRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAlS
Qesp·acho:
Altern 0 Hegulament-o Intemo da Direc91'io Regional
dos Hospitai's.
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PRESIDENCIA DO GOVER NO REGlor~Al
POlrtaria 0.° 276/90
A act1vidade dos angariadores de «time share»,
apesar de regulamentada pela IPortaria n.O 137/88,
de 15 de Dezembro, continua a provocar efeitos
perversos para a imagem turfstica da Madeira,
ja que permanecem as reclamayoes quanta ao mo
do como aqueles profissionais desempenham as
suas fun<;:oes.
Com efeito, os turistas que visitam a Regiao,
queixam-se do verdadeiro «massacre" a que sao
sujeitos, sobretudo em certas zonas do Funchal.
indicando tal facto como um dos pontos negativos
da sua estada neste destino turfstico.
Perante tal situa<;:ao, urge tomar medidas dn3s
ticas e adequadas a sua erradicayao definitiva, sob
pena de poder resultar irreversivelmente prejudi·
cada a imagem turfstica desta Regiao.
Assim, manda 0 Governo Regional da Madei
ra ao abrigo do artigo 4.°, n.O 1, alfnea d) do

Decreto Hegulamentar Regional n.O 10/85/M, de
23 de Maio, 0 seguinte:
1 - A actividade dos angariadores de poten
ciais clientes para a venda de empreendimentos
em regime de direito real de habita9ao peri6dica
(time share), internacionalmente designac.lospor
"OPC's». nao pode ser exercida na via publica
()'.1 em quaisquer locais de livre acesso publico.
2 A angaria<;:ao e venda de
mentos no regime referido no numero
pcdera processar-se,doravante, em
Gomerciais fixas, como sejam, lojas,
1J1Iiosques, etc ..

empreendi
anterior s6
instalagoes
escritorios,

3 - Os Servi<;:os de Inspec9aO da Secretaria
Regional do Turismo, Cultura e Emigra<;:ao, sem
rrejufzo de aC9ao de outros departamentos com
petentes, designadamente a InspecQao Regional de
Trabalho. deverao proceder a adequada fiscaliza
9ElO do disposto na presente Portaria, «maxima»
do pl-evisto no n.O 1, com aCyoes consertadas e
frequentes.
4 - A preven9ao e sancionamento das infrac
yoes as normas constantes da presente Porta ria,
sao da competencia da Secretaria !Regional do Tu
rismo, Cultma e Emigra<;:ao.
5 - As infrac<;:oes ao disposto nesta Portaria
serao pun[veis com coima de 50 000$ a 100000$.
6 - Com a entrada em vigor da presente Por
taria fica revogada a Portaria n.O 137/88, de 15 de
Dezembro.
7 - Esta Portaria entra em vigor na data da
sua publica9ao.
Aprovada em Conselho do Governo aos 26 de
Oezembro de 1990.
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Portaria n.O 277/90

Artigo 4.°

aumento dos custos de impressao e publi
ca9ao CiO ,dORNAL OFICIAL" determinaa Imperio
sa necessidade de se rever os montantes actual
mente vigente3 para os custos da sua assinatura
e venda avulsa.

Este diploma produz efeitos a partir do dia 1
de Janeiro de 1991.

o

Presidencia do Govemo Regional.
Assinada em 31 de Dezembro de 1990.

A actualizagao gradual a que ora se precede
nao perde de vista 0 disposto no n.O 1 do artigo
10.° da Portaria n.O 208/82, de 31 de Dezembro, em
bora fique ainda aquem da coincidencia com a co
bertura dos custos supra referidos.

OPresidentedo Governo Regional, Alberto

Joao Cardoso Gonr;alves Jm'dim.

Nestes termos:
No usa dos poderes legal mente conferldos,
manda a Governo Regional da Madeira, pelo seu
Presidente, 0 seguinte:
Artigo 1.°

o

artigo 10.0 da Portaria n.O 208/82, de 31 de
Dezembro, passa a ter a redacc;:ao seguinte:
Artigo 10.°
(Pre·t;:iO'S -

assi'llaturas)

2

3. 0 custo de cada exemplar ou suplemento,
avulso, fixe-se em seis escudos par pagina.
4. 0 pre90 da assinatura anual de cada serie
fixa-se em dois mil e duzentos escudos.
5. 0 prego da assinatura anual das quatro
series iixa-se em seis mil e seiscentos escudos.
6. Ao prec;:o da assinatura anual pelo correia
dasquatro series acrescera a quantia de oitocen
tos escudos. ao de tres series a quantia de sete
centos escudos, ao de duas series a quantia de
seiscentoE escudos e ao de uma serie a quantia
de quinhentos escudos.

SECREiARiA REGiOi\L4.l DOS ASSUNTOS SOC!AIS

Despacho n.O 30/90

o

Regulamento interno cia Direcg80 Regional
dos Hospitais, aprovado por despacho de 4.5.84,
do Secretario Regionaldos Assuntos Sociais, apre
s€.nta aiguns desfasamentos relativamente aos mo
Gelos organicos e de gestao hospitalar actualmen
te consagrados, os quais, sem deixar de ter em
conta a realidade regional, importa seguir de
perto.
Neste contexto, imp6e-se aiterar a formEl de
cesignac;:ao dos 6rgaos de rDirec9ao Clfnica, por
forma J salvaguardar a necessidade destes actua
rem de acordo com as directrizes essenciais da
f!losofia de cuidados de saude superiormente de
lineadas, em fun980 dos direitos e necessidades
dos utentes, evitando, assim, conflitos e ambigui
dades, que possam par em causa a operacionalida
de dos servi90s.
Assil1l, e 8em prejuizo da adaptat;:ao do refe
rido Regulamento interno
nova estrutura orga
rica da DRHH em prepara9ao, determino 0 se
guinte:

a

1 - E alterada a redac980do artigo 25 do
Regulamento interno cia Direcc;:ao Regional dos
HospitalS, aprovaclo por despacho de 4.5.84, a qual
passa a ser a seguinte:

Artigo 2.°
Artigo 25.°

o

pre90 por linha de anuncio ede cem escu
d03, 80 qual acresce a importancia devida pela Ii
quida9aO do imposto aplicavel.
Artigo 3.°
Fica revogada a Portaria n.O 227/89, de 28 de
[)ozembro.

«1 -

( ... )

2 - 0 Director Clfnico e nomeado pelo Se
cletario Regional dos Assuntos Socia is, sob pro
posta do Director Regional dos Hospitais e ouvido
o Conselho Medico, de entre medicos pertencen
tes ao quadro permanente da carreira hospitalar,

31 DE DEZEMBHO DE 1990
pcssuidotes de grau nao inferior a chefe de ser
viQo hospitalar.

3  ( ... )
4-

c. .. )

5-

I... ) ».

5-3
2 - 0 presente despacho entra em vigor no
dia seguinte ao da sua publicaQao.
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais, 28
de Oezembro de 1990. - 0 Secretario Regional,
Rui Adriano Ferreira de Fre~'tas.
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Pre;;;o oeste niimero: 20$00
&

Toda a corraspondencia, quer

ofilcial, quer relatNa a anuooios
e a &ssinaturas do Jamal Oficial
deve ser dlrJ,gi&,a a Secretaria

-Geral da

Pres1denc~

do Go

verno Regional da Madeint».

ASSINATURAS
(Ana) ... 6000$00 (Semestre) ••• ...... 3 000$00
2000$00
1 000$00
2 000$00
1 000$00
3.' Serie
2 000$00
1 000$00
4.' Serie
2 000$00
1 000$00
Duas Series >
4 000$00
2 000$00
Tres Series
6 000$00
3 000$00
Numeras e Suplementos - Pre~o por pagina: 5'$00
A estes valares acrescem os porles de c~rrelo
(Partaria n.O 227/89, de 28 de Ilelembrc)
Ccmplela
1.' Serie
2." Serie

E:.<ecu~iio

grafica da .IMPRENSA REGIONAl DA MADEIRA, E. P., -

(RM·EP

-0 pre90 OOIS amJincios e de
90$00 a Hnha, aorescido do
respootivol.V.A., dependendo a
sua publicayao do pagamento
ante·oipado a efectuar na Secre
t-aria..Geral da Presidenclia do
Govemo Reg;ionnl da Madei'ra"

