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REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

I Serie-:Nunlero 217

Segunda-feira, 31 de Dezenlbro de 1990

Considerando a necessidade de alargar a pe

SUMARlO

rfodo normal de prestagao de servigos, desagra
SEORETARIAS REGiONAIS DA'S FINANCAS
E DA ADMINISTRACAO PUBL:ICA

vando as operagoes que possam ocorrer para a/em
do tempo limite, anteriormente estabelecido;

Po'rrtaria n." 302/90:

Considerando a necessidade de garantir a

Fixa as taxas poriiU1lrias a aplicsr n'os PortO's da Re
giao Aut6ncma da IMCideira.

exportagao de dais produtos essenciais

a econo

mia da Regiao Autonoma da Madeira, sem que
UIIIIIIIIUllllllllllllnnnlllllnllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllUUUWIIIIUD8DIIII

se faga sentir um agravamento excess iva nos
custos do seu transporte, nomeadamente a banana

SECRETARlAS REGlONAlS DAS FlNANCAS
E ·DA ADMINISTRACAO PUBLICA

e as vimes quando contentorizados.
Assim

sem

prejufzode

posterior revisao,

adaptagao e aperfeigoamento do presente regime

Portarira In.· 302/90

de tarifario a efectuar nos regulamentos de ex
ploragao dos Portos da RAM ..

Considerando que a reestruturagao portuaria
alterou profundamente as moldes da prestac;ao
de

serviQo dos

intervenientes

nas

operac;:oes,

criando novas organismos, nomeadamente, a Or
ganismo de Gestao de Mao de Obra Portuaria da
Regiao Aut6noma da Madeira

(RAM.)

e a fi

gura do Operador Portuario;

Manda 0 Governo Regional da Madeira, peios
Secretarios Regionais da AdministraE;:ao Publica
e das Financ;as, ao abrigo do disposto no artigo
7.°, n.o 2, do Decreta Regional n.O 2/76, de 11 de
Novembro, Decreta Lei n.O 299/79 de 18 de Agos
to, artigos 93.0, 94.° n.o 2, 125.° alfnea c), 136.0
n.O 2, 143.0, 144.0, 145.0, 147.° e 148.° do Decreta

Considerando a inexistencia de regulamen
tagao especffica e apropriada para as operagoes

Lei n.e 291/79, de 16 de Agosto, aprovar a se·
guinte:

com contento res nos Portos da RAM;;
Considerando que e objectivo prioritario sim
p!ificar e coordenar todo a sistema de trabalho

As importancias a aplicar nos Portos da R.A.M.,
fixadas nas disposigoes do Decreta Lei n.o 291/79,
de 16. de Agosto, com a redacgao dada pero De·

e tratamento administrativo e financeiro, introdu

creta Lei n.C 314/89, de 21 de Setembro, adiante

zindo a filosofia do plena emprego com lista unica

mencionadas,

dos trsbalhadores portuarios;

montan.tes:

sao

alteradas para as

seguintes
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Artigo 68.°, alfnea a) alfnea b) -

SERlE -
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..

386$00

De mais de 500 TAB a 1 500 TAB
+ 44/TA!B alam de 500 TAB

.

386$00

Ate 600 TAB

alfnea c) -De mais de 1 500 TAB a 5000 TAB '" ...
+ 16,5/TAB alam de 1 500 TAB

386$00

De mais de 1 500 TAB ......
+ 9/TAB atem de 5000 TAB

926$00

alfnea d) Artigo 112.°, n.o 1

2856$00

Artigo 116.°, n.O 1

T

10987$00

+

50 P

Artigo 131.°, alinea a)

62$00

aHnea b)

62$00

alfnea c)

20$00

Artigo 132.°, n.O 2

40$00

Taxas unltarias

1 - As diferentes taxas unitarias para 0 equi
pamento maritimo em servic;:o para a navegac;:ao,
serao aplicadas independentemente da hora e dia
em que 0 servic;:o seja realizado, desde que efec
tuado dentro do horario do funcionamento normal
do porto estabelecido pela Administrac;:ao.
2 - Para efeitos de operac;:oes marltimas e
considerado horario normal de funcionamento do
Porto:
de 2.' a 6." feira
das 08.00 as 12.00 horas e
das 13.00 as 17.00 horas

2 Para
estacionamento
comec;:a quando
Porto e termina

aplicac;:ao da taxa de entrada ou
no Porto, a contagemdo tempo
a embarcac;:ao entra nas aguas do
quando ultrapassa a salda.

3 - A embarcac;:ao entra nas aguas do Porto
do Funchal quando ultrapassa a linha de tres mi
Ihas de largura ao longoda costa, delimitada pela
Ponta do Garajau a nascente e a ribeira dos So
corridos a poente.
4 - A taxa de entrada no Porto inclui 0 es
tacionamento, acostagem, defensas por parte das
embarcac;:oes que acostem aos cais, duques~de
-alba ou a quaisquer outras instalac;:oes na area
de jurisdic;:ao portuaria.
4.°
f1~

Emrada no Porto -

taxss

1 - Todas as embarcac;:oes que entrem ou
estacionem nas aguas dos Portos sob jurisdic;:ao
da Direcc;:ao Hegionaldos Portos, estao sujeitas
ao pagamento das seguintes taxas pOr tonelada
de arqueac;:ao bruta:
1.1 -

As taxas fixadas nonumero 1 do numero an
terior benefic lam das seguintes reduc;:oes:
1. De 40%

As embarcac;:oes de carga, ap6s a 4." viagem
ao Porto do Funchal ou Porto Santo, em cada ano
civil;

Navios de passageiros

2. De 50%

1.2 -

a) No 1.° periodo de 24 horas ou
fracc;:ao ... ... ... ... ... ......

6$00 TAB;

b) Por iguais period os suces
sivos ... ... ... ... ... ... ...

3$00 TAB;

Navios de carga e outras embarcac;:oes
a) No 1.° periodo de 24 horas ou
fracc;:ao ... ... ... ... ... ... ...

11 $00 TAB;

b) Por iguais perlodos suces
sivos ... ... ... ... ... ......

5$00 TAB.

a) As embarcac;:oes que entrem no Porto ex
clusivamente para meter combustive!, mantimen
tos e agua;
b) As embarcac;:oes que entrem no Porto e
saiam sem terem atracado aocais;
c) As embarcac;:oes acostadas por fora de
outras;
d) Os navios encarregados de missoes cien
tlficas;
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e) As embarca90es arribadas;
Servi90 de dar meia Vlolta (mudar)

f) As embarca90es ,de tratego local;
g) As embarca90es de pesca;
h) As e'rnbarca90es que acostem as obras
construidas por entidades particulares, para rea
liza9ao de opera90es no exclusivo interesse des
sas entidades.

Atr~

e desatr.wcacao de

embarca~oes

-

Taxas

1 - Pelas manobras de atraca9ao ou desatra
ca9ao de embarca90es, durante 0 horario normal
defuncionamento do Porto serao cobradas par
cad a opera9ao, as taxas a seguir indicadas:
a) Opera9ao sem interven9ao de re
bocador ... ... ... ... ... ... ...
b) Opera9ao com interven9ao de um
rebocador ... ... . .. ... ... ... .. .
+ 1.9 TAB;
c) Opera9ao cem interven9ao de do is
rebocadores ... '" ... ... ... ... ...
+ 1.9 TAB;

24 700$00;
24 700$00

42 560$00

em que TAB e a tonelagem maxima de arquea9ao
bruta de registo das embarca90es da Marinha Mer
cante ou de deslocamento,quando se trate de
navios de guerra.
2 - As taxas fixadas no numero anterior in
cluem a servi90 de rebocador, lancha e pessoal de
amarra9ao, com excep9ao do servi90 de pilotagem.
3 - As taxas referidas no numero um corres
pondem ao limite dedurac;:ao de uma hora, indi
visivel, para as operac;:oes a realizar. Quando 0
limite de uma hora for insuficiente para a reali
zac;:ao da manobra, no tempo excedente, as taxas
referidas no numero um, serao por cada hora in
divislvel, agravada de:

1 Pelas mudan9as das embarca90es de
um para outro posta de atracac;:ao no cais e ou
palo servic;:o de dar meia volta, serao cobradas
as taxas estabeJeddas nos numeros 5.° e 10.'.
2 - Quando a mudanca e ou 0 servi90 de dar
meia volta implicar outras mudan9as. estas serao
suportadas pela embarca9ao que solicita a mudan
98 do local de atraca9ao e ou 0 servi90 de dar
meia volta.
Tempo

a ordem

1 - Quando for requisitada uma manobra de
atracac;:ao ou desatraca9ao de embarca90es e por
motivos estranhos ao Porto, a opera9ao se iniciar
depois da horn indicada na requisi9ao, sera apli
cada a seguinte taxa a ordem:
a) Opera9ao sem inte rven 9ao
de rebocador ...

6750$OO/Hora;

b) Opera9ao com interven9ao
de um rebocador ... ... ......

12350$00/Hora;

c) Opera9ao com interven9ao
de do is rebocadores ... ......

24700$OO/Hora;

2 - Quando a tempo de espera juntamente
com 0 da efectiva9ao do servi90 for igual ou in
ferior a uma hora nao sera aplicada a taxa a
ordem.
Atra<:a4;io ou

desatra~

fora do porro imerior -

1 - Pelas manobras de atrac89ao ou desa
traca980de embarca90es, fora do porto interior,
durante 0 horario normal de funcionamento do
Porto, serao cobradas, por cada opera9ao, as taxas
a seguir indicadas:
a) Operac;:ao sem interven9ao ,de re
bocador ... ... ... ... ... ... ... ...

a) Operac;:ao sem intervenc;:ao
de rebocador ...

15120$00/Hora;

b) Operac;:ao com intervenc;:ao
de um rebocador ... ... ......

24700$00/Hora;

c) Operac;:ao com intervenc;:ao
de dois rebocadores ... ... ...

43 120$00/Hora;

4 - Quando for requisitado, para a manobra
de atracac;:ao ou desatracac;:ao de embarca90es, a
intervenc;:ao de um ou mais rebocadores e os mes
mos venham a serdispensados, as taxas referidas
nas alfneas b) ou c) do numero um, sofrerao uma
reduc;:ao de 20%.

Ulli<as

24700$00;

b) Opera9ao com interven9ao de um
rebocador '" ... ... ... ... ... ... ...
+ 1.9 TAB;

24 700$00

c) Opera9ao com interven9ao de dois
rebocadores ... ... ... ... ... .., ...
+ 1.9 TAB;

42 '560$00

em que TAB e a tonelagem maxima da 3mbarca
9ao que solicitou a manobra de atraca9ao au de
satraca9ao.
2 - As taxas de Opera9aO referidas no nu
mero anterior, serao acrescidas das taxas do re
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bocador ou lancha
desta Portaria.

a horaprevista

no nCtmero 11.c

Sobrert:axas de acostagem nos terminais de contentares

1 - Terminadas as operagoes de descarga
ou carga, nos terminais de contento res, deverao
as embarcagoes promover a sua imediata desa
tracagao.
2 - Se a desatracagao nao ficar concluida
60 minutos sobre 0 fim daquelas operagoes, serao
ap'licadas, cas a haja necessidade cie dispor total
au parcialmente do posta de acostagem' ocupado,
as seguintes sobretaxas:
a) Pela primeira hora au fracgao
b) Par cada meia hora sucessiva au
fracgao ... ... ...

16000$00;
8 250$00;

10.°
Servi~Q

extraordiinario

Dias Ctteis
Porcada periodo de quatro horas au frac<;:ao:

a) Operagao sem intervengao de re
bocador ..... , ... ... ... ... ... ...

35 000$00;

b) Operagao com interven<;:ao de um
rebocador '" ... '" ... ... ... ...

55 000$00;

c) Operagao com interven<;:ao de dais
rebocadores ... ... ... ... ... ...

75 000$00.

1.2 -

a

hora -

taxes

- Pel a utilizagao de rebocadores au lan
chas, dentro da area do Porto, e durante a horario
normal de funcionamento, serao cobradas, par uni
dade, e par hora indivisivel, as seguintes taxas:
4906$00/hora;
14 100$00/hora;

Lancha '"
Rebocador

2 - Pela utilizagao de rebocador fora do ho
rario normal de funcionamento do Porto, serao
cobradasas taxas fixadas no nCtmero um, acres
cidas da mao-de-obra a facturar nos termos do
n.O 2, do art.O 152.° do Decreta Lei n.O 291/79, de
16 de Agosto.
12.°
Rebocador au lancha

a

orOOm -

taxas

.1 - As taxas de rebocador au lancha a or
dem, durante a horario normal de funcionamento
do Porto, sao as fixadas no n.O 1 do n.O 11 multi
plicadas par 0,6.
2 - As taxas de rebocador au lancha a or
dem, fora do horario normal de funcionamento
'do Porto, sao as fixadas no nCtmero anterior, acres
cidas da mao-de-obra a facturar nos termos do
n.O 2, do art.O 152.°, do Decreta Lei n.O 291/79, de
16 de Agosto.
13.°

1 - Pela manobra de atracagao au desatra
cagao de embarcagoes no Porto, fora do horarlo
de funcionamento normal do Porto sera cobrada
par cada operagao, a seguinte sobretaxa:.
1.1 -

11 .0
RebocadQr ou lancha

3 - A contagem de tempo, para efeitos dos
nCtmeros anteriores, e feita desde a largada do
rebocador ou lancha do fundeadouro ate comegar
a operagao de atracagao ou desatracagao e ainda
o tempo de regresso, contado desde 0 final da
operagao de atracagao ou desatracagao ate a
chegada ao fundeadouro.
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Sabado, domingo, feriados e dias admitidos
como tal:

a) Operagao sem interven<;:ao de re-'
bocador ... ... ... ... ... ... ...

70 000$00;

b) Operagao com interven<;:ao de um
rebocador ... ... ... ... ... ... ...

110 000$00;

c) Operagao com interven<;:ao de dais'
rebocadores ... ... ... ... ... .... ..150 000$00;

Se'rvilfO de guinda-gem -

taxas

1 - Pelos servi<;:os de guindagem realizados
par· gUindastes de cais do Porto, nao incluindo a
lingagem, serao cobradas as seguintes taxas, por
hora indivisfveJ:
1.1 -

Durante a horario normal de funcionamento
do Porto:
Ate 3 ton
De 3 ton. a 5 ton
De 5 ton. a 12 ton
De 12 ton. a 22 ton
Mais de 22 ton. ...

'"
..
.
.
...

1 900$00;
2290$00;
2860$00;
5700$00;
7650$00;

1.2 - Fora do horario normal de funcionamen
to do Porto, serao cobradas as taxas referidas an
teriormente, acrescidas da mao-de-obra, a factu
rar nos termos do n.O 2 do art.O 152.°, do Decreta
Lei n.O 291/79, de 16 de Agosto.
2 - Pelos servi<;:os de gUindagem realizados
par gUindastes automoveisdo Porto, nao incluindo
a lingagem, serao cobradas as seguintes taxas
par hora indivisivel.
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2.1 - Durante
mento do Porto:

0

hon3rio normal de funciona

a) De 1,5 ton a 6 M
.
b) De 40 ton a 3 M. ou 6 ton a 1~5 M.
c) De 40 ton a 3 'M. ou 20 ton a 15 M.
d) De 36 ton a 13 1M. ou 20 ton a 22 M.

4000$00;
10600$00;
19900$00;
19900$00;

2.2 - Fora do horario normal de funcionamen
to do 'Porto, serao aplicaveis as taxas referidas
anteriormente, acrescidas da mao-de-obra a fac
turar nos termos do n.O 2, do art.O 152.°, do De
creto Lei n.O 291/79, de 16 de Agosto.
3 - Para efeitos do disposto nos numeros
anteriores e considerado horario normal de funcio
namento do Porto:

4 Fora do hon3rio normal de funciona
menta do Porto, serao cobradas as taxas referjaas
nos numeros um e dois, acrescidas da mao-de
-obra a factular nos termos do n.O 2, do artigo
1'52.'!, do Decreto Lei n.o 291/79, de 16 de Agosto.
15.0
Operaf;6es de trafego de contentores

Nas opera<;:6es de trMego de embarque ou
desembarque de contentores no Porto do Funchal,
serao cobradas as seguintes taxas:
a) Taxa de trMego
b) Taxa de estiva.
16.0

Segunda a sexta-feira
08.00 horas as 12.00 horas
13.00 ho!'as as 17.00 horas.

Opera¢es de trafego -

14.°
Transportes autom6vei's -

was

1 - Pela utiliza<;:ao de equipamento de trans
porte autom6vel de mercadorias do Porto, duran
te a horario normal de funcionamento serao cobra
das as seguintes taxas, por hora indivisfvel:
a) Empilhadores:
Ate 3 ton de capacidade maxima
Ate 6 ton de capacidade maxima .. ,
Ate 12 ton de capacidade maxima, ..
Mais de 12 ton de capacidade ma
xima ." ....... ' ....
b) Tractores

.

c) Semi-Heboque ... ... .., ...

1 450$00;
2350$00;
3360$00;
6 160$00;

2 - Pela utiliza<;:ao de auto-gruas para movi
menta<;:ao de contentores no Porto, durante a ho
rario normal de funcionamento, serao cobradas as
seguintes taxas, consoante a modalidade requi
sitada:
a) Movimenta<;:ao por unidade
b) Movimenta<;:ao par
indivisfvel ..... , ...

1 220$00junidade;

hora
12200$00jhora.

3 - Para efeitos do disposto nos numeros
ameriores e considerado horario normal de fun
cionamento do Porto:
Segunda a sexta-feira:
08.00 horasas 12 horas
13,00 horas as 17 horas.

1 - Nas opera<;:6es de trMego de contento
res, durante a horario normal de funcionamento
do Porto, independentemente do dia e hora em
que a opera<;:ao tenha lugar e do volume da carga
transportada, serao cobradas, por contentor, as
taxas a seguir indicadas:
Contentor
Contentor
Contentor
Contentor

de 20' carregado
de 40' carregad.o
de 20' vazio
de 40' vazio ...

3600$00
4500$00
2650$00
3380$00

10000$00
13000$00
3 150$00
4420$00

2 - Nas opera<;:6es de embarque de conten
tores carregados com banana ou vimes, serao co
bradas, por cada contentor, as taxas a seguir
indicadas:

2860$00;
980$00;

taX8iS

Estiva

Contentor de 20' carregado
Contentor de 40' carregado

3600$00
4500$00

TrMego

5000$00
7000$00

3 - A taxa referida no numero um inclui a
descarga do contentor do navio para 0 terminal
ou do vefculo do consignatario para 0 terminal, a
carga do contentor no navio ou no vefculo do con
signatario, 0 fJeu transporte e arruma<;:ao em ce
lula dentro do terminal, a taxa de trMego e a
taxa de dieritos de cais.
4 - A taxa referida no numero dois inclui a
descarga do contentor do vefculo do consigna
tario no terminal, 0 seu trans porte e arrumac;:ao
em celula, a carga do contentor no navio, a taxa
de trMego e a taxa de direitos de cais.
5 - 0 horario normal de funcionamento do
Porto para as opera<;:6es de trMego e 0 seguinte;
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De segunda a sexta-feira:
-

Oas 08.00 horas as 12.00 horas
Das 13.00 horas as 20.00 horas
Das 21.00 horas as 24.00 horas

6entre

Nas operaQoes efectuadas nos dias uteis

00.00
to do 2.°
12.00
20.00

horas e as 08.00 horas em prolongamen
turno
horas e as 13.00 horas
horas e as 21.00 horas

serao cobradas para alem das importancias fixa
das no n.O 1 ou n.O 2, as sobretaxas a seguir in
dicadas, por hora indivisivel e independente do
numero de contentores a movimentar:
Triifego

60000$00

30000$00

7 - Aos sabados, domingos, feriados e dias
admitidos como tal, as opera<;oes de trafego de
'carga contentorizada s6 poderao ter inicio a par
tir das 08.00 horas e ate as 24.00 horas. A estas
opera<;oes serao cobradas, alem das taxas fixadas
no n.O 1 ou n.O 2,as sobretaxas a seguir indica
das, independentemente do numero de contento
res a movimentar:
liratego

Estiva

175000$00

350000$00

NOMERO 217

8 - Ouando a opera<;ao se inicie no periodo
referido no numero 7 e se prolongue para alem
das 24 horas, serao aplicadas as taxas referidas
nl} n.O 1 ou n.O 2 acrescidas das sobretaxas fixadas
nos n.O 6 e n.O 7.

9 - As sobretaxas referidas nos numeros 6
e 7 poderao ser cobradas separadamente quando
a estiva ou 0 trafego nao tiverem lugar nos dias
referidos no numero 7.

c) Veiculos pesados
peso superior a 12
toneladas ... .. ,

165$00

735$00 Iton;

d) Vefculos ligeiros ou
pesados ate 12 to
neladas '" ... ... ...

500$00

10750$00/unid.

2 - A taxa fixada no numero anterior inclui
a lItilizaQao do equipamento. mao-de-obra, taxa de
trafego e direitos de cais.
3 - 0 horario normal de funcionamento do
Porto para as opera<;oes de trafego de carga frac
cionada ou unitizada em palete e 0 seguinte:
De segunda a sexta-feira
Das 08.00 horas as 12.00 horas
Das 13.00 horas as 20.00 horas
Das 21.00 horas as 24.00 horas.
4 - Nas opera<;oes efectuadas nos dias uteis
entre as:
00.00 horas e as 08.00 horas em prolongamen
~o do 2.° turno
12.00 horas e as 13.00 horas
20.00 horas e as 21.00 horas
serao cobradas, para alem das importancias fi
xadas no n.o 1, as sobretaxas a segu'ir indicadas
por hora indivisivel e independentemente da to
nelagem a movimentar.
Es'.iva

60000$00

30000$00

5 - Aos sabados, domingos, feriados e dias
admitidos como tal, as opera<;oes de trafego de
carga fraceionada ou unitizada em palete, s6 po
derao ter inieio a partir das 08.00 'horas e ate
as 24.00 horas. A estas opera<;:oes serao cobra
das, allem das importancias fixadas no n.O 1 as
sobretaxas a seguir indicadas IIldependentemente
da tonelagem a movimentar:

17.0
Oper~oesde

Esti'va
trafego de C8:rga firaccio'llada au un:i!dzada

em pa,!ete -

~~as

1 - Nas opera<;oes de trafego de ernbarque
ou desembarque de carga fraccionada ou unitiza
da em palete, durante ohorario normal de funcio
namento do Porto, independentementedo dia e ho
ra em que a opera<;:ao tenha lugar, sera cobrada
a taxa a seguir indicada:
'Estiva

a) Carga geral
b) Cereais e graneis

.
.

1'65$00
125$00

Trafego

735$00 I to n;

660$00/ton;

350000$00

Trafego

175000$00

6 - Ouando a operayao se inicie no periodo
referido no nLlmero 5 e se prolongue para a!em
das 24 horas, serao aplicadas as taxas referidas
no n.O 1 acrescidas das sobretaxas fixadas nos
n.O 4 e n. 5.
O

7 - As sobretaxas referidas nos numeros 4
e 5 poderao ser cobradas separadamente quando
a estiva ou 0 trafego nao tiverem lugar nos dias
referidos no numero 5.
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18.0

Taxas ~ndiViidualizadas para a movimen~ao de contentores

A movimentac;:ao de contento res 'nos termi
nais enos cais comerciais que impliquem a exe·
cuc;:ao de operac;:6es, nao abrangidas pelas taxas
das operac;:6es de trafego, serao pagas a parte
nos termos do numero seguinte.
19.0
Mwimento de cOilltentores -

Taxas ,individuaHzadas

1 - Pela remoc;:ao de contento res a bordo das
embarcac;:6es com as guindastes de cais, sera
devida a seguinte taxa par contentor: 2500$00.
2 - Pela remoyao de contentores vindos a
cais e voltando a embarcar, serao devidas as se
gui ntes taxas, par contentor:
a) Operac;:ao com gUindaste de cais ...

4500$00;

b) Operac;:ao com as meios proprlos
da embarcac;:ao ... ... ... ... ... ...

1 500$00.

2 guintes:

2.1 - Par cad a passageiro, segundo a natu
reza da viagem:
a) De longo curso e cabotagem .. , ...

136$00;

b) De navegac;:ao costeira (s6 no embarque) ... ... ... ... ... ... ... ... ...

37$00;

c) Entre iihas do mesmo Arquipelago,
em embarcac;:6es de qualquer classe
(s6 no embarque) .. ,
.

5$00.

2.2 -

a descarga se efectuar
porto e em instalac;:6es
de entidades publicas au
... ... ... ... ... ... ... ...

65$00/ton.

b) Quanta a descarga se efectuar
dentro do Porto serao aplicaveis
as taxas fixadas na alinea b) do
n. 1 do numero 17.
O

a) Contencores de 20'

6800$00;

b) Contentores de 40'

8900$00.

4 - Aos contentores referidos no n.O 3, po
derao eventual mente, ser aplicadas outras taxas
previstas nesta Portaria.
20.0
~as

As taxas a cobrar sabre passageiros e mer
cadorias na area de jurisdiyao da Direcc;:ao Regio
nal de Portos sao as seguintes:

2.3 -

b) Taxa de armazenagem
21.0
Taxa de porto

A taxa de porto aplica-se:

a) A todas as passageiros embarcados au de
sembarcados nas instalac;:6es portuarias;
b) Par uma s6 vez as mercadorias referidas
nos numeros seguintes:

Para todas as mercadorias
movimentadas em embar
cac;:6es exclusivamente dell
tro da area de jurisdic;:ao
portuaria, sem ultrapasar
as limites das obras exte
riores do Porto ... ... ... ...

5$00/ton.

2.4 - Para a pescado transaccionado au ava
liado nas Iotas: 1 % do seu valor.
22.0
Arm,,~enagem

_

TaJea

A taxa de armazenagem e devida par toda a
mercadoria depositada a descoberto au a coberto
nos molhes, terraplenos au armazens au que se
encontra sabre veiculos neles estacionados.
23.0
Armazenagem de mercadorias a descDberto
e a coberto - taxas

a) Taxa de porto

1 -

Cimentos au combustiveis:

a) Quando
fora do
pr6prias
privadas

3 - Pelos contentores desembarcados nos
terminais para posterior embarque para outros par
tosque nao tenham manipulac;:ao da sua carga e
nao saiam do terminal, serao cobradas as seguin
tes taxas par contentor:

Passsgekos e Mercadorias -

As taxas de porto a cobrar sao as se

1 - Pela ocupac;:ao temporaria a descoberto.
dos mol hes au terraplenos do Porto, com merca
dorias classificadas como carga geral, serao co
bradas par metroquadrado e par dia indivisivel.
as seguintes taxas de armazenagem:
a)
b)
c)
d)
e)

Se
Se
Se
Se
Se

levantada no primeiro dia
levantada ate ao 3.° dia .
levantada ate ao 15. dia .
'Ievantada ate ao 30. 0 dia .
levantada alem do 30.° dia
0

.

Gratis;
3$00/m2;
15$00/m2;
20$00/m2;
50$00/m2.

8-8

I 8t:RIE -

2 -

As taxas para as mercadorias ocupando

areas cobertas, serao as fixadas no numero um
multiplicadas par 2.0, tendo como referencia a
medida de volume (m3) e nao a medida de super
ffcie (m2).
3 -

1.2 -
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Contentor levantado ap6s a 9.° dia uti!:

Os contentores levantados ap6s a 9.° dia uti!,
contado nos termos do numero anterior, estao su
jeitos

a aplica<;:ao

de uma taxa da armazenagem

dlaria, incluindo dias uteis e nao uteis, nos ter

Para efeitos da apUca<;:ao das taxas de

armazenagem previstas nas alineas b), c), d),

mos que se segue:
a) 00 1.° ao 21.° dia ... ... ...

2880$00/dia;

b) Do 22.° ao 29.° dia ...

4560$00/dia;

mercadorJa no recinto portuario e termina no dia

c) 'Do 30.° ao 37.° dia

6240$00/dia;

da sua saida.

d) Do 38.° ao 45.° dia

7920$00/dia;

e), a contagem do tempo come<;:a a partir das
00.00 horas do dia que se segue

a descarga

da

24.°

e) Alem do 45.° dia

Armazenagem de CQnri:en:to:res vazios -

taxas

1 - Pela ocupa<;:ao temporaria das terrapie
nos au terminals com contentores vazios, sera
cobrada uma taxa de armazenagem.
2 - As
tares vazios,
solidados ou
de e par elia
2.1 -

2.2 -

al

taxas de armazenagem dos conten
aplicam-se aos contento res descon
nao nos terminais e sao par unida
indivisive!, as seguintes:

Se embarcados nos primeiros
8 djas ap6s a desconsolida<;:ao
no terminal au da sua entrada
vazio no terminal quando des
consolidados fora do Porto ...

Gratis;

130$00;

b) Do 31.° ao 45.° dia

.

250$00;

c) Alem do 45.° dia

300$00;

ponto 1.2 a contagem de tempo comec;:a a partir
das 00.00 horas do dia que se segue ao da des
carga do navio.
26.°

a) Dentro do horario normal de fun
cionamento do Porto ... ... ......

Contentor levantado ate ao 9.° dia Litil:

a) Do 1.° ao 3.° dia util

.

Gratis;

b) Do 4.° ao 9.° dia utii

.

1 200$00/dia.

Para efeitos de aplica<;:ao das taxas de arma
zenagem referidas na alinea a) e b), a contagem
do tern po come<;:aa partir das 00.00 horas do dia
utilque se segue ao da descarga do navio.

130$00/m3

b) Fora do horario normal de funcio
namento do Porto a taxa e de
130$00/m3 acrescida da mao-de
-obra, a facturar nos termos do
n.O 2 do artigo 152.° do 'Decreta Lei
n.O 291/79, de 16 de Agosto.

taxas

1 - Pola ocupac;:ao temporaria dos terminals
au terrap Ienos com contento res carregado3 serao
cobradas as seguintes taxas de armazenagem, par
contentor e por dia, indivisivel:
1.1 -

Para efeitos de aplica<;:ao das taxas de

armazenagem referidas nas alineas a) a e), do

2-

25.°
Armf1J2enagem de cG'ntentores carreg'ados -

15 000$00/ dia.

1 Pelo fornecimento de agua potavel as
embarca<;:6es, nas tomadas de cais, sera devida a
seguinte taxa, par metro cubico, com um minima
de cobran<;:a de 10m3:

8e nao embarcados nos primeiros 8
dias:

Do '1.° ao 30.° dia ...

2 -

... ...

Pe!o aluguer de contadores de
agua sera cobrada, par cad a
fornecimento, a taxa de ... ...

1 200$00.

27.°

1 - 0 fornecimento de energia e!ectrica sera
debitada ao pre<;:o a que for facturada a energia
pela E.E.M., acrescida de 30% para encargos de
administra<;:aa, com um minima de cobran<;:a da
10 KW.
2-

Pe'lo aluguer de contadores de
energia electrica sera cobrada,
par cada fornecimento, a ta
xa de ... ... ... ... ... ... ...

1 200$00.
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30.

28. 0
Transporte de bagag!ens -

Revog~ao

taxas

Pelo transporte de bagagem, dos pass a
geiros embarcados ou desembarca
dos no Porto do Funchal, na area do
Porto, sera cobrada por volume, a
seguinte taxa ...
.. ... , ... ...

0

Sao revogadas as Portarias n. O 3/84, de 19 de
Janeiro, n. O 14/84 de 12 de Margo, n.O 9/89 e
n.O 10/89, de 6 de Fevereiro, n,O 6/90 e n.O 7/90,
de 20 de Fevereiro.

31.0

180$00.

Di.5posi~ao

29.0
Ocup~ao

de instelalfoes -

Taxas

1 - As ocupa<;:oes de instala<;:oes fixas e amo·
vfveis estao sujeitas a previo !icenciamento, pre
cedendo requerimento dos interessados, devida
mente instrufdos.
2 - A ocupa<;:ao das instala<;:6es esta sUjeita
ao pagamento de uma taxa mensal de 25000$00.
as alvaras delicen<;:a serao emitidos
3 tendo em conta 0 numero de instala<;:oes vagas
existentes e 0 maior volume de carga movimen
tada pelo requerente.

finai

Ficam revogadas todas as disposi<;:oes que
sejam contrarias a presente portaria.

32. 0
Entrada em vigll1'

A presente portarla entra em vigor
de Janeiro de 1991.

110

dia 1

Secretarias Hegionais das Finan<;:as e da Admi
nistra<;:ao Publica, 31 de Dezembro de 1990. 
Secretario 'Regional das Finan<;:as, Jose Paulo
Baptista FOntes. - a Secretario -Regionall da Ad·
ministra<;:ao Publica, Manuel Jorge Bazenga Mar
ques·

o

10-S

I SERlE -

Pre~o

• Toda a oorrespoooencia, quer
oiiicial, qu€r I'elativa a anUool08
e a aSisinaturas do Jomal Ofioial
deve ear dirigj,da

a

Secretaria

OeTai da Prasidenoia
\'0iTO

eo

Go

Regional da Madei.ra-,

deste mimero: 50$00

ASSINATURAS
6 000$00 (Semestre)......... 3 000$00
2 000$00
1000$00
2 GOO$OD
1 OOOSOO
2 000$00
1 000$00
2 000$00
1 OtlO$OO
4 OOi}$oa
2 000$00
Tres Series
6 000$00
3 000$00
Numeral e Sup!emenlOI - Pre~o por pagina: 5$00
A ellel valorel acrescem Gl portel de correio

C.mpleta (Ana)...
1.' Serie
2," Serie
3,' Serie
4." Serle
Duas Series.

(Portaria n.O 227/89. de 28 de Delembra)

Execu~aa

grafica de

NOMERO 217

.IMPREN~

REGIOHAI. DA MAOEIIL\ E. P•• -

IRM·EP

-0 prey<> ,dios anunolos e de
90$00 a Hnha, aoresoido do
respectivo I.V A., dependendo a
sua puhlica98Jo do pa,gamenrro
antecipado a efe'ctuar na Se1cre
taria-Geral da ~residencia do
Governo Hagional da Madeka·,

