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DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA

6A81HETE DE PLAHEAIlIEHTO AGRÁRID
f ASSUNTOS EUROPEUS (6APAAEi

SUPLEMENTO

Av. Arriaga I Edifício Golden Gale
Piso 4
.
P·90QO FUNCHAL (PORT~falÁRIO

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA E COOPERAÇÃO
EXTERNA
Portaria 0 1• 135194:
Cria os serviços do Registo Internacional de Navios da Madeira
(MAR)
Portaria n t • 136194:
Modifica o n~2 do arte 10 da Portaria Conjunta 9/94, que declara
em reestruturação p sector do Bordado. Tapeçarias da Madeira
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA E
COOPERAÇÃO EXTERNA

ficam subordinadas:
.
a) A uma taxa inicialdevida pela inscrição no registo,
nocontravalorem escudosde SOO dólaresamericanos;
b) A umataxaanualdevidapelaman utenção doregisto:
i) Para as embarcações de recreio de comprimento
nãoinferiora 7 metrose até 24 metros. oconuavalor
em escudos de SOO dólares;
ii) Paraas embarcações de recreio de comprimento
su(:!erior a 24 metros.o contravalorem escudos de
SOO dólares acrescido do adicional de 2 dólares
americanos por tonelada bmta (tab. = tonelagem
d~ arqueação bruta).
2-As embf1rcações de recreio que sejam P'OPriedade de
entidades licenciadas no âmbito institucional ela Zona Franca
da Madeira beneficiarão de isençãoda taxa inicial de registoe
de umaredução de 20%sobre o montante da taxa a'luàl.

Gabinete do Secretário

.

PORTARIA NI 135194

A cl'iaçlc) dosserviços do Registo Intem3Cional de NavioS
daMadeiril(MAR),porintegração naConservalória doRegisto
Comcn::ia1Privativa da Zona Franca da Madeira, oJ?emda pelo
Decreto-Lei nIl 96/89. de 28 de Março, visou,inicialmente, a
matrícula de naviosde comércio.
Posterionnente e, em ordema consolidar a acreditação do
MAR comoregistointernacional de qualidade, assegurãndo a
sua competitividade, o Decreto-Lei Jt'l 393/93, de 23 de
Novembro, modificou aquelediploma.nomeadamente através
da redefinição do seu âmbito, por via da inclusão das
embarcações de recreio.
Assim importa, no momento. promover a regulamentação
do regimede taxas aplicáveis às embarcações de recreio.
Nestes termos;
Manda o Governo Regional d:l Madeira. ao abrigo do
~sposto roa~. á) do artig049l1 da Lei n" 13191, de S de Junho,
nos "IIS 1.3 e4 do artigo 2711 do Decreto-Lei nll 96/89.de 28 de
Março,e 3I'ti~o 8ft da Portaria nll 4/94.l1e 3 de fevereiro. do
Oovemo RegIOnal doa Madeira.o seguinte:
ARTIGO!"
(Ámbito)

_

Os actos de registo e as demais prestações' de servi,Ça;
relativosàs emlxlrCaçoes de recreio matriculadas no Registo
Internacional de Navlos.MAR ficamsubordinados ao regime
de tuas estabelecido na presente portaria.

ARTIGOZt
(Resisto)
.

1 • As embarcações de recreioem conlmpartida do registo

ARTIGOJl
(Vistori~

. I -Pelasvistoriasefectuadas.arequerimentodo llIOIJrietário
ou para efeitos da inspecçãodo MAR, sem devida ã taxa no
contravalor em escudõs de 100 dólares americanosIhonL
2 - Ao valor indicado no número anterior acrescem _
importâncias correspondentes lIs despesas de transporte e
estadiado peritoque efectue a vistoria.
3 - Nos casos em que a vistoria RIo se possa realizar. por
atrasoda embarcação de recreioou outras causas estranhaS ao
MAR, as despesas respectivas sedo suportadas pelo
proprie~o.
.
ARTIGO.
.
(Cancelamento)
Pelocancelamento do registodas embar~ de recreio
serádevida umataxano comravalorem escudos de 2SO dólares
americanos,
.
ARTIGOS'
(prestações de serviçose demais actos r.i~jrais)
Asprestações de serviços e os demais actos ~gjsuais
respeitantes às embarcações de recreioficaraosubordin.'\dos a
uma taxanos montantes seguintes:
.
1 • Pela emissão, revalidação, segundas vias ou
averbamentos nos certificados e outros documento.s da
emb:'!Cnçãode recreio, o conuavaloremescudosde ?-Odól~
amencanos,
2-Pelaemiss:looul'eC\).lheclmentodecadacertif1Cadp"
Olill lis c outros tripulantes. profissionais. o co~vaJor em
escudos (fI", 100dólaresamericanos e de 2SdóI<1resamericaftOS•
•respcctivameme.
....
.
J .-.blo-emtmrQue de cada tripulante profissional, o
contrnvalor em escudos de 20 d6laresamericanos.
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! - : - Pelofomecimenlodc UoJ"cssos.livros de bordoeoutros
serviços inerentes o valor defmido, através da publicaçãode
EdiLll, pela comissão técnica anexa ao MAR.
S-Pe1:tcmis&.'\odalicençadeestaçãoderádiodaembarcação
rt~r"'~: .. «conrn-v.úoremescudos até3OOd6JaresWTIericanos.
. -t- ,l;.altcraC-;}(H'Onomedaembarcaç:io,oconttavalorem
esci.o, . d0 40 t:jlare~ americanos.
','. Pc/(;ct-oni:ecimento. aquisíçãe, divisão do direito de
d,w;-:ieJad(')U mudança d propnet1rio, o contravalor em
e~;côos de ,. . dólares americanos.
;) - Pelo reconhecimento, constituição. aquisição.
modificação ou extinçãodo direito de usufrUto, o contravalor
em escudos de lI; dólares americanos.
;. . Porcon tratodeconstrução.o contrav:'Jt'f em escudosde
:\() (.,)/;lreS americanos.
;!) - Pela constituição de hipoteca, sua modificação ou
extinção, cessão, subrogaçno de créditos hipotecários, ou
.reconhccimentodo graude prioridadedo respectivoresisto. o
coruravaler em escudosde 60 d61ares americanos.

ARTIGO'
(Cobrança das Taxas)
. i\ cobrança das taxas referidas nos artigos anteriores
rr~c;.!n·se do modo seguinte:
.
a) Com o registo, a taxainicialrelativa ~ sua inscrição c
.a !;\~a anual respeitante li manutenção do registo:
,
b) No início de cada período de 12 meses. sendo o seu
pagamento devido no primeirodia do mês anterior à delta do
vencimr.nto. a taxa anual resp~i~te oos anos seguintes;
c) Os demais valores serão pagos corrra ti emissãodos
~entos e mediante a prática dos servi :0'; r. actos a que
respeitem.
..
2 - As entidades proprietárias das emba ..ações de recreio
. que liquidem a' taxa anual por um pcí'Í!. do de dois anos
tienefaciarãode umareduçãode20porcento .obreos montantes
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a) No primeiroe scsundornês, umagravamcrto em 50%
e 100%. respectivamente;
b) No terceiro mês e após prévia comunicação da
Comissão Técnica ou da concessionária da Zona Franca da
Madeirao Gabinete da ZonaFranca solicitaráo cancelamento
do registo acompanhadodo processo de execução especifica
do valor em dívlda, o qual abrange o montante da taxa anual
acrescida em 100%e a quantiarespeitante ao cancelamento.
4 • As quantias referidas nos números anteriores serão
pagas. nos tennos da lei e do contrato concessão.00 Governo.
Regional da Madeira através de deJ?6sito nos cofres da
ConcessionáriadaZonaFrancada Madeira,devendoosrecibos
iespectivos instruir os processos.
. .

ARTIG07 Q
(Vigênda)
Esta portaria entra imediatamente Ull vigor.
SecretariaRegional de Economia e Cooperação Externa,
assinada em 29 deJulho de 1994.
O SECRETARIO REGIONAL DE ECONOMIAE
COOPERAÇÃO EXTERNA,
José AgostinhoGomes Pereira de Gouveia
PORTARIA N' 1.>""114
. (Dá nova redacçãoao nll 1 do art" 10da Portada Conjunta

.9194, de 17 deFevereiroquedecL1raemreestruturaç!\(lI);"clc:

~~~i3~~r=Jis~~~r:~COIl<;1 a,.\(.no~l':

JIn '<::):"
do
de selecção dos projectos a apresem..- 110 ãmbitc d.,
reestruturação a inclusão de um rcp""t;ol:mtc na ,-,
econ6mico-financeira.
Manda o Governo Regional da Madeira atrnvés vtas
SecretariasRegionais.lcEconomiae COOpl"ação Extema.uns
Finanças.dos Assunto: ;-; \lCiais. dos Assemos Paríamentare- '.:
Comunicação e da EdUI,;I' .;ii ao abrigo do número 1 do artigo
211 e o nll 3 do artigo 6º u. i 'i'-ereto-u\ llll 251/86. de 2S d~
Agoslo.aplicado naRe*i:iO j\ »oma lU )I. hdeira pelo Isecreto
LcgislativoRegionaln 5/i1··..· . ,f, ":',i,lio,queon8 2 do nft'!
1()9. da Portaria Q/94. di> 1" ,iC '
ll:.\'1sr :1 tCU'1 "'f'uinte
re~cção:

• A comissãode selecçt-» intcgrar.. l1"~""'~lÚntes
elementos:
Um representante da DI<T
Um representanteda DREfP
Um representante da DRSS
Um representantedo SAPMEI
Secretarias Regionaisde Economiae CooperaçãoExte. lÍ; '...
dnsFinanças. dosAssuntosSociais.dosAssuntos Pa;i::rncufH; . :';
e Comumcaçllo e da Educação. assimld.'\ aos 17 <le ~·1;;i, de
1994.

O SECRETÁRIO REGIONAL DE ECONOMIA E
COOPERAÇÃO EXTERNA.
.
José Agostinjlo Gomes Pereira de Gouveia
O SECRETARIO REGIONALDAS FINANÇAS.
José Paulo BJlptista FonteS'
O SECRETARIO REGIONAL DOS ASSUNlOS
SOCIAIS.
Rui AdrianoFerreira de Freitas
O SECRETARIO REGIONALDOS ASSUNTOS
PARLAMENTARES
E COMUNICAÇÃO.
Eduardo António B~o de Castro
O SECRETARIO REGIONALDA EDUCAÇÃO.
FranciscoMiguel Azinhais Santos

Preço deste número: 20$00
ASSINATURAS

"Toda a correspondência relativa a

anúncios e a assinaturas do Jornal eo....,1eIa !Anol ...
CadaSérie

Oficialdeve serdirigida à Secretaria
-Geral da Presidência do Governo
Regional da Madeira"
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7561$00

2504S00

(S_lral)

......... 3780S00
......... 1252$00

NlíIIDenl e Suplementos. Pr. por p,&lna 10$00
acrescem 01 portes de correio
A _. "
C
'1/94 de 15 de Janeiro)

Execução gráfica"Jornal Ondal"

"O Preço dos anúncios é de 115$00a
linha. acrescido do respectivo IVA.
dependendo a sua publicação do
pagamento antecipado a efectuar na
Secretaria-GeraJ da Presidência do
Governo Regional da Madeira"
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