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O Regulamento do Sistema de Tarifãrio dos Portos
Nacionais,aprovadopelo Decreto-Lein.' 200/98,de l0 de
Julho, regula o fornecimentode bense a prestaçãode serviços nele previstos,a satisfazermedianteo pagamentodas
taxasàs autoridadesportuárias'
correspondentes
Fifando os princípios gerais a adoptarpelasautoridades
portuáriasna elaboraçãodos setrsregulamentosde tariÍãs,o
no seuartigo2.", queos mesieferido Decreto-Leiestabelece
mos sãoaprovadospor Portaria.
Assim, manda ó Governo Regional da Madeira, pelos
SecretáriosRegionaisdo Plano e da Coordenaçãoe de
Externa,ao abrigoclon'o2 do artiEconomiae Cooperação
go 2." do Decretó-Lein." 200/98,de 10 de Julho,coljugado
õom a alíneae) do artigo40.'e alínead) do artigo69.'ambos
de 21 de Agosto,o seguinte:
da Lei n." 130199,
1.' - É aprovadoo Regulamentode Tarifasda Administraçãodos Portosda RegiãoAutónomada Madeira,
S.A., anexoao presentediploma e que delefaz parte
integrante.
2! - E revogadaa Portarian." 5196,de 26 de Janeiro,com
as alteraçõesintroduzidaspelasPortariasn." 218196,
de 30 de Dezembro,n.o 6198,de 28 de Janeiroe n."
2l/99, de 12 de Fevereiro,a Portarian.o6196,de 29
de Janeiro com as alteraçõesintroduzidas pelas
Portariasn." 2ll196, de 30 de Dezembro,n." 5/98,de
26 de Janeiro e n.o 20199.de 12 de Fevereiro,a
P or t ar ian .o l 0 l /9 1 , d e I I d e J u l h o ,o s arti gos29' o,
30. " e 3 1 .' d a P o rta ri an ." 1 0 2 /9 1 ,d e 1l de Jul ho,
com as alteraçõesintroduzidaspela Portarian.o2198,
de 23 de Janeiro,os n."*9.o e 10.oda Portarian.o
introdul4lN9l, del de Março, com as alterações
zidaspela Portarian." 4198,de 23 de Janeiro, o artigo 103."da Portarian." I 3/96,de 4 de Março,os artigos3.",6.oe7 ." claPortarian." 3/98,de23 de Janeiro,
e a Portarian." 42/95,de 30 de Março.
3." - A presenteportaria entra em vigor no dia I de
Fevereirode 2000.
Assinadaem 18 de Janeirode 2000.
O SECRETARIO RE,GIONAL DO PLANO E DA
COORDENAÇAO,JoséPauloBaptistaFontes
O SECRETARIO REGIONAL DE ECONOMIA E
COOPERAÇÃO EXTERNA, José Agostinho Pereira de
Gouveia
Anexo I
Regulamento de tarifas da Administração dos Portos
da Região Autónoma da Madeira, S.A.
CapítuloI
D i s p o s i ç õ egse ra i s
Arti s o 1 ."
Âmbito dõ aplicação
A Administração dos Portos da Região Autónoma da
Madeira, S.A., adiante designadapor Administração dos

Portosda RegiãoAutónoma da Madeira, S'4., cobrarádenpelautilizaçãodassuasinstalações
tro da suaáreãdejurisdição,
-pelo
Íornecimentode bens e prestaçãode
e equipamentos,
servìçôs,uso de tèrrenose terraplenosrelativosà exploração
dosscusportos,terminaise cais,as taxasprevistas
económica
no presenteRcgulamento.
Artigo 2."
Competências
S em prej uízo cl as si tuações previ stas no pr esent e
R egul amentoou em l egi sl ação especi a l, com pet e ao
Conselhode Administraçãoda Administraçãodos Portosda
Região Autónoma da Madeira, S'A., deliberar, nomeadamente,sobre:
a) Casosomissosno presenteRegulamento;
b) Reduçõese isençõesde taxas,paraalém dasprevistas
no presenteRegulamento,desde que devidamente
fundamentadas;
c) Prestaçãode serviçosmedianteajusteprévio;
d) Prestaçãode serviçosfora dazonadejurisdiçãoportuária;
e) Serviços prestadosem operaçõesde salvamento,
assistênciaa embarcaçõesem perigo, incêndios a
bordo e outros da mesma naturezai
Exigibilidade de pagamentoantecipadode tariÍas
0
e/ou garantiaprévia do seupagamento;
g) Propora actualizaçãode taxas.
Artigo 3."
Utilizaçãode pessoal
I - Salvo disposiçãoexpressaem contrário, as tariÍas
incluem sempre o custo de utilização do pessoal
à execuçãodo serviçoe a ele afecto,
indispensável
pela Administraçãodos Portosda RegiãoAutónoma
da Madei ra,S .4..
2 - Quandofor utilizado pessoalpara além do previsto
no númeroanterior,seráaplicadaa tarifa de mão-de-obraprevistano n.o2.I do artigo 39.".
Artigo 4."
Unidadesde medida
I - Para efeitos de aplicaçãodas taxas previstasneste
as unidadesde medidasãoindivisíveis,
Regulamento,
o
salvo disposiçãoem contrário,considerando-se
por excesso.
arredondamento
2 - As unidadesde medidaaplicáveissão as seguintes:
a)
Quantidade:unidadede carga;
Massa:toneladamétrica;
b)
Volume:metro cúbico;
c)
Area: metro quadrado;
d)
Cumprirnento:metro linear;
e)
Tempo:hora,dia, mês e ano;
D
GT
g)
Dimensãodos naviosou embarcações:
3 - Paraefeitosda aplicaçãodas taxas,a GT, o cumprimento Íora a fora e a boca de sinal das embarcações
e navios são os constantesdo Certificado de
Arqueação emitido de acordo com a Convenção
IntérnacionalsobreaArqueaçãodos Navios,de 1969
do Lloyd's Register
ou, na suafalta, sucessivamente,
of Shippingou do Det Norsk Veritas-RegisterBook.

. \
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4 - Para avaliação do peso da carga classificadacomo
geral, graneis,unidadesde veículosou contentores,
sãobastantesos maniÍ'estos
de cargaa Íbrnecerobrigatoriamentepelosagentesdo respectivonavio,fìcando
aquelessujeitosà rectiflcaçãoou confìrmaçãoresultantedo controlo pela básculada Administraçãodos
Portosda RegiãoAutónomada Madeira,S.A. ou dos
serviçosde caisque,em casode divergência,
prevalecerásobreo pesoou unidadedeclaradoem manifesto.

5 - As medições directas eÍ'ectuadaspela Autoridade
Portuária,ou por outrasentidades
por elareconhecidas,
prevalecemsobreas declaradas.

Expirado o prazo previsto para pagamentode uma
factura,serãocobradosjuros de mora à taxa legal.
Em casode indeÍ'erimentoda reclamação,às importânciasreclamadasserãoacrescidososjuros de mora
à taxa legal,a contarda data limite estabelecida
para
o pagamentoda Íãctura.
Em caso de cobrancacoerciva.será debitadauma
importânciamínima'a fixar pelaAdministraçãodos
Portosda RegiãoAutónomada Madeira,S.A., que
acresceráà importância da factura, para execução
contenciosa,
equivalente
aoscustosinerentesao processode cobrança.

Artigo 5.'
Requisiçãode serviços
A prestaçãode serviços,Íornecimentos,aluguerde
materiaise equipamentos
e a realizaçãode operações
será,regra geral, precedidade requisiçãoescrita,a
efectuar pclos meios e nos termos deÍrnidosno
Regulamentode Exploraçãodos Portos da Região
Autónomada Madeira,S.A..
a

Quando,por motivos de força maior e devidamente
justificados,a prestaçãode serviços,fbrnecimentos,
aluguerde materiaise realizaçãode operações,não
tiver sido precedidade requisiçãoescrita,o utente
deve confìrmá-lo,por escrito,no prazode 12 horas.

Artigo 8."
Taxasunitárias
As taxasunitáriaspara o equipamentomarítimo/terrestreparaa navegaçãoserãoaplicadas,independentementeda horae dia em que o serviçosejarealizado,
desdeque ef'ectuadodentrodo horário de Íuncionamentonormaldo porto.
Paraefeitosdo dispostono númeroanterior,é consideradohorário normal de funcionamentodo porto,
de segundaa sexta-feira,desdeque dias úteis:
a)
das08.00às 12.00horas;
b)
das 13.00às 17.00horas.
CapítuloII
Uso do porto

3 - A responsabilidade
pelo pagamentode taxas será
imputadaao requisitante,salvo se a requisiçãofor
efectuadapelo piloto,sendonestecasoa responsabilidadedo n a v i o .
4 - As normase prazosparaa requisiçãode serviçose, eventuais penalizações,serão Íìxadas pela AdministraçãodosPortosda RegiãoAutónomadaMadeira,S.4..
Artigo 6.'
Cobrançade taxas
As taxasserãonormalmentecobradasimediatamente
após a prestaçãodos serviços,salvo se outro procedimento Íor determinadopela Administraçãodos
Portosda RegiãoAutónomada Madeira,S.A..

2 - A cobrançade taxas poderá ser confìada a outras
entidades,em condiçõesa fìxar pelaAdministração
dos Portosda RegiãoAutónomada Madeira,S.A..
AAdministraçãodos Portosda RegiãoAutónomada
Madeira, S.A., sempreque o entendaconveniente
para salvaguardados seusinteresses,
poderáexigir a
cobrançaantecipadadastarifas,no todo ou em parte,
ou que seJapreviamenteasseguradopor garantia
bancáriao pagame.nto
de quaisquerquantiasque lhe
possamvir a ser devidase resultantesda aplicação
das tariÍàs.

*.",,'*l'iËï3
1.,",",
A reclamaçãoclo uufo, de uma factura, desdeque
apresentadadentro do prazo nela indicado,suspenderá o pagamentona parcelaou parcelasobjectode
reclamação,ficando o montante restantesujeito a
cobrançadentro do referidoprazo de pagamento.

,rr,r, âát'rïï ï'o oor,o
A tarifa de uso do porto, adiantedesignadapor TUP,
é devida pela disponibilidadee uso dos sistemas
relativosà entrada,estacionamento
e saídade navios,
à operaçãode navios,cargase passageiros,
à segurançae à conservação
do ambiente.
A TUP integraduascomponentes,
sendouma aplicável aosnaviose embarcações,
adiantedesignadapor
TUPA{avio, e outra aplicávelà carga,adiantedesignadapor TUP/Carga,nos seguintestermos:
a)
A TuPn\avio é aplicadaa todos os navios e
embarcaçõesque entrem na zona do porto,
incluindo os de tráfego local ou costeiro,
pesca,marítimo-turística,recreio e rebocadorescom arqueaçãobruta superiora l0 GT;
b)
A TUP/Cargaé aplicadapor toneladaou unidade de carga em correspondênciacom as
categoriasou tipos de carga.
Artigo 10.'
TUP/Navio com basena arqueaçãobruta
(GT) e variáveltempo (T)
A TUP a cobraraosnaviose embarcações
é calculada
por unidadede arqueaçãobruta (GT), por período
indivisível de 24 horase por tipo de navio, de acordo com o quadroseguinte:
Tipo de embarcação
ou navio
Navios Tanoues
Navios Porta ContentoÍcs
Navios Roll-on Roll-off
Navios de Passaseiros
Navios Graneleiros
RestantesEmbarcações

1." Períorjo
de 24 horiu ou fracção

2r$00
2r$00
2r$00

rr$00
2l$00
2t$00

Períodosseguintcs
de 24 horas ou fracções

8S00
8$00
8S00
5S00
8$00
8$00

A TUP/navio aplicável às embarcaçõesde tráÍ'ego
local ou costeiro,de recreio e afectasà actividade
marítimo-turística,seráa seguinte:
Embarcaçõesde tráfego local ou costeiro a)
100$00 por unidade de raiz quadrada da
bruta(GT) e por períodoindivisível
arqueação
de vinte e quatrohoras;
Embarcaçõesde recreioe marítimo-turísticas
b)
que não utilizemos locaisque lhessãoespecificamente destinados- 20$00 por metro
quadradode âreaocupada(boca x comprimento) e por período indivisível de vinte e
quatrohoras.

3 - Paraefeitosda aplicaçãoTUPA{avio,a contagemde
quandoo
tempo inicia-see termina,respectivamente,
navio entra e sai das águasdos portossobjurisdição
da Administraçãodos Portosda RegiãoAutónomada
Madeira,S.4..

ïÁ- Considera-seque a embarcaçãoentrae sai das águas
a linha das
do Porto do Funchal,quandoultrapassa
três milhas de largura ao longo da costa,delimitada
pela Ponta do Garajau a nascentee a Ribeira dos
Socorridosa poente.
Considera-seque a embarcaçãoentrae sai das águas
do Porto do Porto Santoquando,ultrapassaa linha
das três milhas de larguraao longo da costa,delimitada pelo Ilhéu de Cima a nascentee o Ilhéu de
Baixo a poente.

6 - Considera-seque a embarcaçãoentrae sai das águas
do TerminalMarítimo do Caniçalquando,ultrapassa
a linha das três milhas de larguraao longo da costa,
delimitadapelo Ilhéu de Fora a nascentee o Íarol do

'lï,::
PicodoFacho
,, .
Iseãções
Estãoisentasda TUP/navio as seguintesembarcações
ou navios,desdeque o requeirampor escrito:
Os navios-hospitais;
a)
Os naviosda Armada Portuguesae os navios
b)
desdeque
da armadade paísesestrangeiros,
em visitaoficial ou que ostentempavilhãode
paísque concedaigual tratamentoaosnavios
da Armada Portuguesa;
As embarcaçõesem missãocientífìca,cultuc)
ral ou benemérita,com interesseregional;
Os navios entradosno porto exclusivamente
d)
para desembarquede doentes ou mortos,
para
duranteo tempo estritamentenecessário
o efeito;
flutuantesao
Os rebocadorese equipamentos
e)
serviçodo porto;
As embarcaçõesde tráfegolocal, bem como
f)
as de pescacosteira,de arqueaçãobrutaigual
ou inÍ-eriora l0 GT.
g)
A s l a n c h a s e o s re b o c a d o re sn aci onai s,
exclusivamenteutilizadosem interessesda
RegiãoAutónoma da Madeira;
1

Estão dispensadasdo procedimentoa que se refere
do Estado.
o n." 1 as embarcações

3 - EstãoisentasaLé3l de Dezembrode 2000 as embarcaçõesde passageirosem viagem de recre-io,-cujo
poito de pârtida ou destino seja o Porto do Porto
Santo.
4 - Estão ainda isentosos navios afectosao transporte
marítimo de passageirose mercadoriasinter-ilhas,
nos terrnos do contrato de concessãodo serviço
público de transporteregular de passageirose_meròadoriaspor via marítima entre o Funchal e o Porto
Santo.
Artigo 12."
Reduções
I - Sem prejuízodasisençõesprevistasno artigo I1.", a
TUP/ navio será reduzidaem 50Vo,sempreque se
verifique
- uma das seguintessituações:
que entrem no porto-excluAs embarcações
a)
slvamentepara meter combustível,lubrifimudançade tripulação,
cantes,sobressalentes,
mantimentose á,gua, enquantodurar essa
situação;
que entreme saiamdo porto
As embarcações
b)
sem teremacostadoao cais;
por fora de outras;
acostadas
As embarcações
c)
arribadas;
As embarcações
d)
As embarcaçõesencarregadasde missões
e)
científicas;
As embarcaçõesde tráfego local bem como
0
as de pesca costeira, de arqueaçãobruta
superiora 10 GT;
que acostemàs obrasconsg)
As embarcações
truídaspor entidadesprivadaspara realização
de operaçõesno exclusivointeressedessas
entidades.
no artigo 10." sofrerãouma
2 - As taxas estabelecidas
reduçãode 40Vopara as embarcaçõesde carga, apó-s
a 4."êscalano respectivoPorto,no mesmoano civil;
escalemo Portodo
3 - Os armadorescujasembarcações
Funchal ou o Porto do Porto Santo,em viagensde
recreio,beneficiarãodas reduçõesprevistasna tabela constantedo anexo II, desde que se encontrem
preenchidosqualquerum dos indicadoresreferidos'
4 - Paraefeitosdo dispostono númeroanterior,o armador apenasbeneficiada reduçãocorrespondenteao
indicádormais favorável,não sendoas reduçõesprevistasparacadaindicadoracumuláveisentre si.
5 - Os itensde cadaindicadorsãoacumuláveisnos 365
dias de calendárioanterioresà data da escala,passandode seguidaa contagempaÍa zero.
6 - Excepcionalmente,e até à conclusão do contra
molhe de protecção, os navios que escalem o
Terminal Marítimo do Caniçal e que transportem
carga para unidades instaladas na Zona Franca
Indüstrial,benefìciamde uma reduçãode 50Vo,náo
sendoestareduçãocumulativa com as previstasnos
D ." '1,2 e 3 destearti go.
A rti go 13.'
TUP/Carga
(dentrohoriírionormal de funcionamentodo porto)
I - A TUP/cargaé calculadatendoem conta a categoria
e os tipo de cargade acordocom o quadroseguinte:

Categoriac tiPo de carga

Unidade

'l'onelada

('-.--

I ínrridos

CraneisSóli<los:
Areiaou burgau
sólidos
Outrosgraneis
Veiculos pesadoscom Peso
s u o c r i o r al 2 t o n e l a d a s
Veiculos ligeirosou pesadosatc l2

í-nrrtenlnr

* te 70'clrcio

Contentorsupcriora 20'clrcio
\^nrnnÍ^Ì

ctê )O'vnzì

ContentorsuPeriora 20'vazio
Contentoresate 20'cheio çom
banana.vinho, vime ou bordado.
ContentorsuPeriora 20'çheio com
banana.vinho, vime ou bortlado.

I 78$00

r.004$00
800$00

Tonelada
Tonelada
Tonelada

I I r$00
800$00
r.092$00

r94S00

Veiculo

| 3.741$00

2.418$00

ContentoÍ
Contentor
Contentor
Contenl()r

| 2.800s00 2 . 2 7$00
20.r3ós00 2.27rS00

toneladas
Èior'" norrt.".las em mridulos dc 5

Baltleação

Tonelatla

íì-crql

íìrnneic

Embarque/
Desembarque

3.4ó6$00

Contcnlor
Contentor

3.466S00
3.799$00
4.273$00

Contcntor

4.839$00

2.27r $00
2.27r $00

2 - Exceptuam-sedo númeroanterioros graneissólidos
e líquidos,sempreque sejamutilizadasinfra-estruturas
porfuáriasde uso privativo, que estãosujeitosà taxa
ãe 104$00por toneladaindivisível.
3 - Entende-sepor baldeaçãoa remoçãode mercadorias
vindas a cais e voltando a embarcare a remoçãode
com a utilização
contentoresa bordo dasembarcações
de cais'
de guindastes
4 - Fora do período normal de funcionamentodo porto
serãocobraclasas taxasÍjxadasno artigo l4'"'
Artigo 14."
TUP/Carga
do porto)
(fora do horárionormalde funcionamento

A rti go 15."
Isenções
Estãoisentasda TUP/carga:
a)' Os volumesde mão é as bagagensde peso.inÍèrior.a
30 kg, os automóveise as embarcaçõesde recrelo
passagelros;
que acompanhem
b) Âs malase volumèsde èorreio,cheioso-uvazios;
pescaperredese aparelhos.de
As velas,palamentas,
.Í
de recreio e de pesca;
tencentesa embarcações
d) Os combustívei s,l ubri Íìcantes, ma nt im ent os e
para uso próprio das embarcaçõese
sobressalentes
navios;
e) As taras vazias de contentores,semi-reboquese
maÍìs utilizados em tráfego roll on roll off, bem
parafacilitar operações
como as cargasdesembarcadas
no mesmo
reembarcadas
posteriormente
e
bordo
de
navio;
O. material cientíÍico destinadoa embarcaçõesde
0
mlssoescrentífìcase os materiaisutilizadospor entidadesoficiais na instalaçãoou conservaçãode sinalizaçõesa seucargo;
a instituições
g)
e' As cargascomproiadamentedestinadas
de ben?ficênciae caixõesou urnas funeráriascom
despojoshumanos'
Artigo 16.'
Reduções
e atéà conclusãodo contramolhe de
Excepcionalmente,
as cargasdestinadasàs unidadesfabris implantadas
protecçã'o,
'na
Zona Francã Industrial que sejam descarregadasno
ierminal Marítimo do Caniçaf,beneÍiciamde uma redução
de 50Vona TUP/carga.
CapítuloIII
Estacionamento
A rti go 17.'

I - Fora do horário normal de Íuncionamentodo Porto,
acresceuma sobretaxafixada da seguinteforma:
Dias úteis - entreas 12.00horase as 13'00
a)
horas,entre as 20.00 horase as 2l'00 horas
e em prolongamentodo segundoturno (entre
as 00.00 horase as 8.00 horas)serãocobradas, para além das taxas estabelecidasno
artigo l3'", por hora indivisívele independentemente da tonelagem ou unidade a
movimentar,a sobretaxade 70.000$00'com
um mínimo cobrável de 4 horas, quando a
operaçãose eÍectuarem prolongamentodo
segundoturno;
Sábados,domingos,leriadosou dias admitib)
closcomo tal - entreas 00'00 horase as 24'00
horas serão cobradas,para além das taxas
no artigo 13.o,por hora indiviestabelecidas
da tonelagemou
sível e independentemente
unidade a movimentar, a sobretaxa de
90.000$00,com um mínimo cobrável de 4
horas, quando a operaçãose efectuar aos
sábadose de 8 horas quando a operaçãose
efectuar aos domingos e feriados ou dias
admitidoscomo tal.
2 - Quanclohaja lugar à entradaou saídade mercadorias
dô Porto, sem haver simultaneidadede embarque
no
de carga,as taxasestabelecidas
e/ou clesembarque
número anterior serãoreduzidasem 50Vo'

é devida pelo uso de cais
I - A tariÍa cleestacionamento
e navios
a embarcações
aplicável
e
é
e Íundeadouro
que pretendamprolo.ngara sua estadia em porto,
ionfôrme aviso prévio e respectivaautorizaçãoda
Administraçãodòs Portos dá Região Autónoma da
Madeira,S.A., ou a isso sejamobrigadospor decisão
da AutoridadePortuária.
e navios,quandoacostadosao cais,
2 - Às embarcações
é aplicadaa seguintetaxa:
PelaPrimeira
a)
'30.226$00;
horaìndivisível.............'
Por cadameia
b)
horaou fracçãoa mais
"' l5'855$00'
e navios,quandofundeados,é-apli3 - Às embarcações
cadaa taxa ieferida no artigo 10o,com uma redução
de 507o.
CapítuloIV
Pilotagem
A rti go 18."
Tarifa de pilotagem
I - A tariÍa de pilotagemé devida pelos.serviçosprestados ao nuuio pe-iascomponentesdos sistemasde
pilotagemde nàviosem manobras,à entrada,saídae
no lnterlordo porto ou vizinhança,incluindo a sua
e uso'
disponibilidade

2 - Considera-seserviço de pilotagem à ordem das
a permanênciado piloto às ordensda
embarcações,
embarcaçãonos períodosde tempo que excedam:
Duas horasentre a hora para que o serviço
a)
foi requisitado e a hora da chegada da
embarcaçãoao limite da áreade pilotagema
fìm de embarcarpiloto;
Meia hora entre a hora para que o serviço
b)
foi requisitadoe a hora do seu início nos
casosem que a embarcaçáoiá se encontre
nos limites da área de pilotagem ou dentro
do porto;
Três horas, quando o serviço requisitado
c)
tiver duraçãosuperiora esseperíodo.
As taxasdo serviçode pilotagemsãoas seguintes:
Taxa de pilotagemde entrada;
a)
Taxa de pilotagemde saída;
b)
Taxa de pilotagem de serviço de mudanças
c)
dentroou Íora do
ou de Íundeare suspender,
porto;
Tâxade pilotagemde serviçode experiências,
d)
dentro ou fora do porto;
Tâxade pilotagemde serviçode corer ao longo
e)
do caisou de outrasestruturasde atracação;
Taxa de pilotagem por serviço à ordem das
f)
embarcações.
Arti g o 1 9 .'
Valor das taxasde pilotagem

4 - Quando as embarcaçõesnão possuam propulsão
própria, as taxasconstantesdos númerosanteriores
de20Vo.
soÍrerãoum asravamento
5 - A taxa O. ,.ru",node pilotagemà ordem das embarcaçõesé de 10.000$00por hora indivisível.
6 - O materiale equipamentoafectoao serviçode pilotagempoderáser utilizado nos termose condiçõesa
fixar pela Administração dos Portos da Região
Autónomada Madeira,S.4..
Artigo 20."
Requisiçãodo serviço
1 - A requisiçãode serviçosde pilotagemé feita segundo normasdefìnidaspela Administraçãodos Portos
da RegiãoAutónomada Madeira,S.4..
2 - A requisiçãoa que se refereo número anteriorconterá obrigatoriamenteo nome da embarcação,o
calado,a naturezado serviço pretendidoe a data e
hora para que o serviçoé requisitado.
A rti go 21.'
Anulação

O valor das taxas de pilotagem é calculado por
manobra,segundoa seguintefõrmula:
T=CnxUP*

3 - Aos serviçosque excedamuma hora será cobrada
uma taxa adi ci onal , por hora i ndi vi sí vel, de
6.000$00.

^/CT,

1 - Considera-seanuladaa requisiçãodo serviço de
pilotagemque, por razõesestranhasaos serviçosde
pilotagem, não tenha sido iniciado até três horas
depoisda hora para que foi requisitado.

Em que:
T =
Cn =

Valor da taxa em escudos;
Coeficienteespecíficopara cadatipo de serviço a ef-ectuar;
U P = Valor da unidadede pilotagem;
G T = Unidadesde arqueaçãobrutada embarcação.

2 - Para ef'eitosde aplicação da fórmula do número
que:
anterior,estabelece-se
a)
Os coeÍìcientes(Cn) a aplicar nos Portosda
Região Autónoma da Madeira são os que
constamno quadroseguinte:
Porlo

Pono do l'unchal,
Poío do Poío Santo e
l c r n r i n a ld a I ' r a i a
Fonnosa
TcrnrinalMrritino dos
Socorridos c l'erminal
Marítimo do Canical

b)
c)

'faxas

'l

dc cxperiôncias

axas dc scrviço dc coÍÌer ao
longo do cais ou de outras
cstruturÀs dc anrarâçâo

t.l

t.0

0.4

I t

1.0

ít.4

Taxas dc scrviço tlc
cnlrada ou dc saida

dc serviço de nÌudança
ou dc fundear e suspcndcr ou

A unidade de pilotagem (UP) é Íìxada em
1. 00 0 $ 0 0 ;
Para os navios de guerra, o valor de GT é
substituídopelo valor da tonelagemde deslocamentomáximo.

2 - No casode anulaçãodo serviçorequisitadoa embarcação pagarâ:
se a anulação
30Voda taxa correspondente,
a)
tiver lugar nas duas horas que precedema
hora paraque foi requisitado;
se a anulação
b)
50Voda taxa correspondente,
tiver lugar até uma hora depoisda hora para
que o serviçoÍbi requisitado;
sea anulaçãotiver
lNVo da taxacorrespondente,
c)
lugar apóso limite previstona alíneaanterior.
Arttgo 22."
Reduções
As taxasde pilotagemserãoreduzidas:
a) De 50Vopara as taxasprevistasna alíneaa) a e) do
n." 3 do artigo 18.",nos casosseguintes:
i)
Naviosda armadanacionale unidadesauxiliares
da Marinha,quandorequisitemo serviço;
que escalemo porto exclusivaEmbarcações
ii)
mente para embarcarcombustíveis,mantimentos e fazer aguada;
de cruzeiros.
As embarcações
iii)

b)

De 30% paraas taxasprevistasnasalíneasa) e b) do n.o
3 do artigo 18",quandose tratede embarcações
registadasnos tráfègoscosteiroe de cabotagemnacional.
Artigo 23."
Isenções

Estãoisentasde pagamentode taxasde pilotagem:
a) As embarcaçõesque arribem ao porto para desembarcarnáuÍiagos,tripulantesou passageiros
em perigo de vida ou que precisemde ser socorridos,não
Í'azendooutra operaçãode serviço;
b) As embarcações
propriedadede entidadesque prossigam interesses
públicosdignosde protecçãoespecial.
c) Embarcações.<le
recreio,desdeque não utilizem os
serviçosde pilotagem.
CapítuloV
Reboque
Artrgo 24."
Tarifa de reboque
I - A tariÍa de reboqueé devidapelosserviçosprestados
às embarcaçõese navios nas manobrasde entrar e
atracarou fundear,largarou suspender
e sair,mudanfundearou suspender
e correrao
ças, experiências,
longo do cais e de outrasestruturasde atracação.
2 - A tarifa de reboqueé de 2$20 por GT e por hora indivisível.
3 - As tariÍãs previstasno número anteriorsofrerãoum
agravamentode l00%o no período compreendido
entreas 12.00horase as 13.00horas;as 17.00horas
e as 08.00horas,de segundaa sexta-feira,
desdeque
sejadia útil; e aos sábados,domingose fèriados-ou
dias admitidoscomo tal.
4 - Casoa embarcação
ou navio utilize o cabode rebocador serádevidaa taxa de 4.300$00.
5 - Os serviçosque excedamuma hora serãocobrados
por períodosde hora indivisível, de acordo com as
taxasdo n.o2.
6 - Pela utilizaçãode rebocadoresem outrasoperações
não reÍèridasnos númerosanteriores,bem como aos
períodosà ordem, aplicam-seas taxasestabeleoidas
no artigo 37." do presenteRegulamento.
Artigo 25."
Contagemdo tempo
I - Paraefèito de aplicaçãoda tarifa de reboque,a contagem do tempo inicia-seno momento em que o
equipamentochegaao local da prestação
do serviço
ou desdea hora paraque foi requisitado,se o navio
chegar posteriormentea essa hora, e termina no
momentoem que finalize as operações.
2 - A contagemde tempo é interrompida por motivo de
avaria, falta de combustívelou outras causasque,
pela autoridade.portuária,
sejam impeditivasde o
equipamentotrabalhar.

dos Portosda RegiãoAutónomada Madeira,S.A., com uma
antecedência
mínima de 2 horasno horárionormalde funcionamentoe de 8 horasfora deste,seráa taxade reboque:
a) Reduzidaem 50Vo no casode cancelamento;
b) Acrescidade 50Vono casode alteração.
CapítuloVI
Amarraçãoe desamarração
Artigo 27."
Tarifa de amarraçãoe desamarração
1 - A tarifa de amarraçãoe desamaraçãoé devidapelos
serviçosprestadosao navio pelas componentesdos
sistemasrelativos a operaçãode navios, nomeadamente amarraçãoe desamarração,
passageme substituiçãode cabos,montagemou colaboração
na colocação de acessosa navios e lanchasde amarração,
incluindoa suadisponibilidade
e uso.
2 - Os serviçosprevistosnestatarifa são: o serviço de
amarrare desamarrare o serviçode correr ao longo
do cai s.
3 - A tarifa reÍèridano número anterioré calculadapor
operaçãoe por hora indivisível,sendocobradaa taxa
de 38.580$00.
4 - Nas mudanças determinadas pela Autoridade
Portuária,a tarifa referidano número três seráreduzida em 50V0.
5 - As tarifas previstasno número três sofrerãoum agravamentode l00Vono períodocompreendidoentreas
12.00horas e as 13.00 horas;as 17.00horas e as
08.00horas,de segundaa sexta-feira,
desdeque seja
dia útil; e aos sábados,domingose feriadosou dias
admitidoscomo tal.
A rti go 28."
Cancelamentoe alteração
Se o serviçofor canceladoou alteradopara hora diferente da i ndi cada na requi si ção, sem comunicação à
Administraçãodos Portosda RegiãoAutónoma da Madeira,
S.4., com uma antecedência
mínima de 2 horasno horário
normal de funcionamentoe de 8 horasÍbra deste,a taxa de
amarraçãoe desamarraçãoserá:
a) Reduzidaem 50Vo no casode cancelamento;
b) Acrescidade 50Vona situaçãode alteração.
CapítuloVII
Passageiros
Artigo 29."
Tráfegode passageiros
I - Pela disponibilidadee uso de sistemasrelativosao
tráf'egode passageiros,incluindo o uso das infra-estruturasportuárias,uso de passadiçose sua colocação e retirada, bem como o desembarqueou
embarquee o tráfego de bagagensde camarote,é
devidaa tarifa de tráf'egode passageiros.

Artigo 26.'
Cancelamentoe alteração

2 - Pelautilizaçãodas infra-estruturas
portuáriasé devida, por passageiro
, a taxa de 1.000$00.

Se o serviçoÍbr canceladoou alteradoparahora diferente
da indicadana requisição,sem comunicaçãoà Administração

3 - Os passageirosem trânsito estão isentos do pagamentode taxa.

***ffit
CapítuloVIII
Armazenagem
Artigo 30.'
TariÍa de armazenagem

b)2

2 - As cargasque pennaneçamdepositadasem atrela-

b)3

dos, oú em quaisqueroutros veículosque as transreguportem,estãosujeitasà tarifa de armazenagem
à áreaocupadapelosatrelaiamentarcorresponclente
dos ou veículos,duranteo períodoem que estaspermaneçamdentro das áreasportuárias.

PESADOS
Veículoslevantadosaté ao terceirodia útil:
a)
--/
No primeirodia útil """""""'grátis;
a) 1
Do segundoao
a) 2
I '3oo$oo;
tercei ó di a úti l .....

Salvo disposiçãoem contrário,-paraefeitosde aplicaçãodesìatarifa, a contagemde tempo inicia-seno
did da ocupaçãodo espaçoe terminano dia em que
aqueleticá livre das càrgasou veículos,considerandó-se o tempo seguidoém caso de transferênciade
local de aÍrnazenagem'
nos artigosseguintesincidem
+ - As taxasestabelecidas
ocupado,podendoser
espaço
do
sobre a totalidade
iúOot pela Administráçã-odos Portos da Região
Autónomada Madeira,S.A. áreas,volumese pesos
mínimos para efeitosde facturação.
Arti g o 3 1 ."
Armazenagemde mercadoriasclassificadas
como cargageral

b)

b)2
b)3
5 - Para eÍ'eitosde aplicaçãoda taxa de armazenagem
prevista nos númeroi anteriores,a contagem de
tempo começaa partir das 00'00 horasdo dia que se
r.gü. à descàrga'damercadoria,ou à sua entradano
reúnto portuárïo,e terminano dia da saídaou do seu
embarque.

6 - As taxas referidas nos números anteriores serão
reduzidasde 707ono casodo Porto do Porto Santo

Pela ocupaçãotemporáriados molhesou terraplenos
do porto, cóm meròadoriasdepositadasa descoberto
e ciassifìcadascomo carga geral, será cobradapor
metro quadradoe por dia indivisível,a seguintetaxa
de armazenagem:
Mercãdorialevantadaatéao terceirodia útil:
a)'
N o p ri me i rod i a ú ti l ....-. .." " " ' gráti s;
a) I
Do segundoao
a) 2
'60$00;
terceirodia útil.....
b)

o terceirodia útil:

b)

é devidapelosserviçospresA tariÍade armazenagem
pelaocupaçã99t espatadosà carga,designádamente
e depósitos'
armazéns
e
õobertos,
descobértos
ços

Artigo 32."
Armazenagemde contentores
terminaisou terraplenos
Pelaocupaçãotemporária-dos
com contentorescarregados,serácobradapor T'E'U'
e por dia indivisível ã seguintetaxa de armazenagem:
a)

Mercadorialevantadaapóso terceirodia útil:

b)I

b) 2
b) 3

. . . .. ..'.eo$oo;
?r".ffi'ff;"úïiï.
Do décimo Primeiroao
120$00;
t r i g é s i m od i a . . . . . ' . . . . .
Além do trigésimodia """"200$00'

b)

b)2

2 - Pelaocupaçãotemporáriados molhes ou terraplenos
a coberto e
do porto .óm m"rcadoriasdepositadas.
classifìcadascomo carga geral, será cobradaa taxa
estabelecidano número anterior, multiplicada por
2.0, tendo como referênciaa medida de volume, e
não a medida de suPerfície.

b)3
b)4

b)s

3 - As mercacloriasque permaneçamdepositadasem
veículosque as tránsportam,ficam sujeitas?o pagamento dai taxas de armazenagemestabelecidasnos
númerosanteriorespelo espaçoque ocupam'
4 - Pela ocupaçãotemporária de terraplenosdo porto
por veícúloi desembarcadosou a embarcar'serão
òobradas,por unidade e por dia indivisível, as
seguintestaxas:

Na aplicaçãodas taxaspre.vistasna alíneab)
contam-seos dias úteis,sábados,domingos,
I'eriadose dias admitidoscomo tais'
.l
L

-

os contentorescarregados
Se a pedidodosinteressados,
de armazenagempara
local
do
Íorem transferidos
à"itontolidação, dentroda áreadoporto para o eÍèito

3I ttc Janeirode 2000

dcsi-enada.
serãocobradaspor essaocupação,para
alóntclataxa Íixadano n." l, a taxade 10.600$00
por
c adadia út il d e c l e s c o n s o l i d a ç ã o .

qualquertaxa de aÍmazenagem,
desdeque o número
de contentoresestacionados,não ultrapasseos 100
TEUS/dia,entreescalas,iniciando-sea contagemno
dia imediatoao Íìm das operaçõesde cargae terminandoàs 00.00 horasdo penúltimodia útil anteriorà
seguinteescalado navio.

3 - Após a desconsolidação,
aos contentores
movimentadosserãoaplicadasas taxascorrespondentes
à sua
nov as it uaç ã o .
-i -

3 - Por cada contentor vazio, para além do limite estabelecidono número2, serácobradapor T.E.U. a taxa
de 500$00/dia.

Pelaocupaçãotemporáriados terminaisou terraplenos
com Ílat's vazias,agrupadas
cm módulos,atéum máxinro de cinco,ser'ácobradapor móduloe por dia indivisír'cl a taxa de arrnazenagem
previstano número5.
nos com contentoresvazios,serácobradapor T.E.U.
e por dia indivisívela seguintetaxade armazenagem:
a)
Contentores
levantados
a t éa o o i t a v od i a . . . . . . . . . . .
.......grátis;
b)
Contentoreslevantadosapóso oitavo dia:
b) I
Do primeiro ao
t e r c e i r od i a. . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . 4 5 0 9 0 0 ;
b) 2
Do quartoao
t r i g é s i m od i a. . . . . . . ........ . . . . . . . . 5 2 6 $ 0 0 ;
b) 3
Do trigésimoprimeiro
ao quadragésimo
q u i n t od i a . . . . . . . . . . .
.607$00;
b) 4
Além do quadragésimo
q u i n t od i a . . . . . . . . . . .
.852$00.

6 - Se a pedido dos interessadosos contentoresvazios
forcm transferidos do local de armazenagempara
consolidação,dentro da área do porto para o ef'eito
designada,serão cobradaspor essaocupação,para
alémda taxafixadano n." 5, a taxade 10.600$00
por
oadadia útil de consolidação.

4 - Paraefèitosdo dispostonesteartigo, entende-seque
um armador efectua carreiras regulares para a
R.A.M., quando realiza um mínimo de 45 escalas
nosportosda R.A.M., ou maispor ano,tomandopor
refèrênciao ano anterior.
5 - Caso o armador não tenha eÍ'ectuadoas 45 escalas
por ano previsüas,
e já tenhabeneficiadoda bonifìcação
previstano número2 destearticulado,serãorecalculadasas taxasde estacionamento
confbrme dispõeo
artígo 32.".
CapítuloIX
Mercadoriaregional
Artigo 34."
Mercadoriaregionalcontentorizadae convenci onal
1 - O uso do porto por mercadoriaregional contentorizada e convencional,dentro do período normal de
funcionamentodo porto, está isento do pagamento
de taxa.

I - Após a consolidação,
aoscontentores
movimentados
serãoaplicadasas taxascorrespondentesà sua nova
situação.

2 - O uso do porto por mercadoriaregional contentorizadae convencional,fora do períodonormal de funcionamentodo porto, está sujeito ao pagamentoda
taxa Íìxada no artigo seguinte.

8 - As taxas fixadas nos númerosanterioressão referidasà unidadeT.E.U.(unidadeequivalente
a um contentor de20') e serãoreduzidasde 50Vo,ou acrescidas
de 1007o,conformese tratede contentoresinf'eriores
ou superioresa 20'.

3 - A mercadoriaregional contentorizadaestá isenta de
taxade arrnazenagem,
e quandorequeridacom a antecedênciamínima de 48 horas,nos seguintestermos:
a)
Contentoraté20'- até8 dias,inclusivé;
b)
Contentorsuperiora20' - até15dias,inclusivé.

9 - Paraef'eitosde aplicaçãoda taxa de arrnazenagem
de
contentores,a contagemde tempo começaa partir
das 00.00 horas do dia que se segueà descargado
contentor,ou à sua entradano recinto portuário,e
terminano dia da saídaou do seuembarque.

4 - Para efeitos do disposto nos números anteriores,
considera-semercadoriaregional aquelaque é provenienteou destinadaa outro porto sobjurisdiçãoda
Administraçãodos Portos da Região Autónoma da
Madeira,S.A. (inter-ilhas).

l0- As taxas refèridas nos números anterioresserão
reduzidasem J}Vo no caso da armazenagemser no
Porto do Porto Santo.
Arti g o 3 3 .'
Armazenagemde contentoresvazios- carreiraregulares
I - As taxasfixadasno artigo 32." nãose aplicamà ocupaçãodos terminaisou terraplenoscom contentores
vazios pertencentesa armadoresque eÍ'ectuemcarreirasregularesparaa R.A.M., que ficam sujeitosao
dispostonos númerosseguintes.
2 - Pelaocupaçãodos terminaisou terraplenos
com contentoresvaziospertencentes
a armadoresque efectuem
carreirasregularespara a R.A.M,, não será devida

Artigo 35."
Taxasde operaçãofora do período normal
de Íuncionamentodo porto
Pelo uso do porto fora do horário normal de funcionamento,serãocobradasem:
a) Dias úteis- entreas 12.00horase as 13.00horase
entre as 17.00horas e as 08.00 horas as taxasestabelecidasnesteRegulamentopara o tipo de máquina
que intervenhana operaçãoe a sobretaxade mão-de-obrafìxadano n.o2.1 do artigo 39.".
b) Sábados,domingose f'eriadose dias admitidoscomo
tais - entre as 00.00 horase as 24.00 horasas taxas
estabelecidasneste Regulamento para o tipo de
máquinaque intervenhana operaçãoe a sobretaxade
mão-de-obra
fixada no n.o2.1 do artigo 39.".

CapítuloX
Uso de equipamento

Tipo de equipamento

Artigo 36."
Târifa de uso de equipamento
I - A tarifa de uso de equipamentoé devidapelosserviços prestadosà cargaou ao navio, pela utilizaçãode
equipamentosde manobra e transportemarítimo,
manobrae transporteterrestre,de movimentaçãode
contentores em terminais especializadose outro
equipamentode apoio ao movimentode navios,cargas e passageirosno porto.
2 - ParaeÍ'eitosde aplicaçãodestatarifa, a contagemde
tempo inicia-seno momentoem que o equipamento
é colocadoà disposiçãodo requisitantee terminano
Íìnal do períodopara que fbi requisitado.
Artigo 37."
Equipamentode manobrae transportemarítimo
I - Pelo uso de equipamentode manobra e transporte
marítimo, bem como das instalaçõese estruturasaÍèctasa esteequipamento,sãodevidas,por unidadee por
hora indivisível,segundoo tipo, as seguintestaxas:
Tipo de equipanrento

Escudos

Rebocador
Lancha

22.000
7.750

2 - Fora do período normal de funcionamentodo porto
serãocobradasas taxas fixadas no número anterior.
acrescidasdas sobretaxasreferentesà mão-de-obra
no n." 2.1 do artigo39."
estabelecidas

Empilhadorese Gruas:
Até 3 ton
M a i s d e 3a 6 t o n
M a i s d e 6 a 1 2t o n
M a i sd e 1 2 t o n

Tipo de equipamento

Hora

Guindastesde via:
Ate 3 ton
M a i s d e 3a 5 t o n
Maisde 5 a l2 ton
Mais de 12 a22 ton
Mais de 22 ton

2.858$00
3.374$00
4.324$00
8.s38$00
r r.462$00

4.292$00

Atrelados:

r.460$00

Veículosde caixa abeÍa:

6.785$00

TraveliÍÌ:
Pela operaçãode colocaçãoa seco e lançamentoà
serãocobradas,por classes,as
águadasembarcações
seguintestaxas:
C l a s s eI
De 30 ate 50 toneladasde descolamenlo

42.840$00

C l a s s eI l
De 5 I até I l0 toneladasde deslocanìento

5e.r60$00

C l a s s el l l
De I I ate 200 toneladasde deslocamento

75.480$00

C l a s s el V
De 20 | alé 300 toneladasde deslocamento

91.800$00

3 - Fora do períodonormal de funcionamentodo porto
serãocobradasas taxasfixadas no número anterior,
acrescidasdas sobretaxasreferentesà mão de obra
no n." 2.1 do artigo39'.
estabelecidas
CapítuloXI
Fornecimentos
Artigo 39.'
TariÍa de fornecimentos
é devidapelo Íornecimento
A tariÍade fornecimentos
incluindo
de recursoshumanose de bensconsumíveis,
o serviço inerenteà naturezade cada fornecimento
aos utilizadoresdo porto.
Por cadatipo de fornecimentosão devidastaxasem
funçãoda naturezae quantidadedos bensfornecidos,
de acordocom os númerosseguintes:
2.1 -

Sempreque for utilizadopessoaloperacional
para além do previsto no n." I do artigo 3.o,
bem como todas as remições f'eitas neste
Regulamentoa taxas referentesa mão-de-obra fora do horário normal de Í'uncionamento,seráaplicadaa taxa de 6.600$00por
homem e por hora indivisível.

2.2 -

Energiaeléctrica:
Fornecimentode energiaeléctrica:
a)
a) I A contentoresfrigoríÍicos: será
cobradapor hora indivisível a
taxade 314$00;

Gu indastesautomóveis:
Ate 20 ton
Mais de 20 ton a 45 ton
De 36 ton a l3m
De60tona20m

Restanteequipamentoterrestre:

5.990$00
15.853$00
29.884$00
32.2s2$00

2.r 74500
3.520$00
5.033$00
9.222500

Tractores:

Artigo 38.'
Equipamentode manobrae transporteterrestre
Pelo uso de equipamentode manobrae transporteterrestre,bem como das instalaçõese estruturasaÍ'ectasa
esteequipamento,são devidas,por hora indivisívele
por equipamentoas taxasseguintes:

Hora

Outros fins: ao preço a que for
fornecido pela Empresa de
Electricidadeda Madeira,S.4.,
acrescidade l}Vo paraencargos
administrativos:
Pelo aluguerde contadoré cobradaa
ta x ad e 2 .6 1 3 $ 0 0 ;
Paraligaçãoaos contentoresfrigoríficos é cobradaa taxa de 1.818$00.

paraexercíciode actividadescomerciaisou industriais,
serádevida mensalmentee por metro quadradoa taxa
de 1.530$00,com um mínimo de cobrança de
15.300$00.

a) 2

b)
c)
2.3 -

Água potável:
a)
Fornecimentode águapotável:
a) I As embarcaçõesnas tomadas
de cais: serácobradaa taxa de
2 0 5 $ 0 0 c o m u m míni mo
cobrávelde 10 m3;
a) 2 Outros fins: será facturadoao
preço a que a águaé fornecida
à APRAM, S.A., acrescidode
ljVo para encargosadministrativos.
Aluguer de contadores:
b)
A navegação:por cadaaluguer
2.613$00.
Outros Íìns: Aquela que fbr
praticadapelos serviços fbrnecedores.
Está isento do pagamentoda taxa
c)
fìxada na alíneaa), até ao limite de
200 toneladas,o fornecimento de
água às embarcações
de passageiros
em viagensde recreio,sendodevida
taxa a partir daquelelimite.
d)
As embarcaçõesde passageirosem
viagem de recreio estão igualmente
isentasdo pagamentoda taxaref'erida
na alíneab).

CapítuloXII
Uso de ediÍìcações,instalações,terraplenos,terrenos
e afìxaçãode mensagenspublicitárias
Artigo 40."
Uso de edificaçõese instalações
I -

fixas ou amoPelo usode edificaçõesou de instalações
víveis, é devida mensalmentee por metro quadradoa
taxa de 4.286$00,com um mínimo de cobrançade
36.4t4$00.

2 - Pelo uso de instalaçõesdo Centro de Animação
TurísticaArtesanaldo Porto do Funchal,por agentes
de nav eg a ç ã o ,s e rá d e v i d a a ta x a mensal de
4.286$00/m'?.
3 - Pelo utilização de espaçosno Centro de Animação
TurísticaArtesanaldo Funchal,destinadosà instalação
dos serviçosda Alfândega do Funchal,Capitaniado
Porto do Funchal, Serviços de Estrangeirose
Fronteiras, Guarda Nacional Republicanae demais
não serádevidataxa.
entidadesgovernamentais,
Arti g o 4 1 .'
Uso de terraplenose terrenos
I - Pelo uso de terrenose terraplenosna zona portuária,
de expansãoportuáriae terrenosmarginaisdestinados
a edifìcaçõesou a instalaçõesfixas e/ou amovíveis

2-

Pelo uso de terrenosna zona portuiíria destinadosao
parqueamento
e manutençãode equipamentosaf'ectos
às operaçõesportuáriase pertencentesa empresasde
cujoscustosde adaptaestivadevidamentelicenciadas,
destas,é
ção e manutençãosejamde responsabilidade
e por metroquadrado,umataxade
devida,mensalmente
204$00,com um mínimo de cobrançade 100.000$00.

3 - Pelo uso privativo de terrenospara esplanadasna
Marina do Funchale no Porto do Porto Santo,será
devida,por metroquadrado,a taxamensalde 639$00.
4 - Pelo uso de terrenosna zona portuáriapara estacionamento de embarcaçõesou equipamentos será
cobradaa taxamensalde 1.500$00/m2.
5 - Paraefèitosdo dispostono número anteriora âreaé
calculadapelo produtodo comprimentopela boca.
Artigo 42."
Mensagenspublicitárias
I -

Pelaafixaçãoou colocaçãode mensagenspublicitárias
em qualquerâreadejurisdiçãoda Administraçãodos
Portosda RegiãoAutónomada Madeira,S.A. é devida
uma taxa cujo valor é estabelecidopor unidadede
superfície(metrosquadradosou fracção)na qual se
inclui a estruturade aÍìxaçãodo suportepublicitário.

2 - Os valores a cobrar, de acordo com o referido no
númeroanteriorsãoos seguintes:
1.768$00por metro quadrado (m2), se Íbr
a)
amovível(bandeira,faixa e outros);
2.809$00 por metro quadrado (m2), se fbr
b)
fìxo e sem iluminaçãoprópria;
c)
3.745$00por metro quadrado(m2),se tiver
iluminaçãoprópria ou indirecta.
3 - No caso da mensagempublicitáriase situar fora da
árealicenciadaacresceao valor definido no número
à áreade ocupação,
anterior,o montantecorrespondente
da projecçãohorizontalao solo,do suportepublicitário,
conÍbrmedefinidono n.o 1 do artigo41."
4 - Se a mensagempublicitária contiver referênciasa
marcasou produtos,além do nome dos estabelecimentos,serãoagravadospara o quíntuplo do valor
basecalculadocom baseno n." 3 e 4.".
CapítuloXIII
Fornecimentose prestaçãode serviçosdiversos
Artigo 43."
Fornecimentose prestaçãode serviçosdiversos
I - Pela pesagem de mercadorias nas básculas da
Administraçãodos Portos da Região Autónoma da
Madeira, S.A. são devidasas taxas a seguir estabelecidas:
Veículosde cargavaziose volumes,por cada
a)
um - 1.000$00;

b)

Outros veículos - a taxa da alínea anterior,
acrescidade 400$00 por cada 10 toneladas
ou fiacção.

e)
0

2 - Pelo fornecimentoe prestaçãode serviçosa seguir
indicados,são devidasas seguintestaxas:
Fotocópias- 50$00 /unidade;
a)
Encerados- 1.500$00/dia;
b)
Baldes- 2.500$00/dia;
c)
de lixo - 1.600$00/dia;
Contentores
d)

g)

Gerador eléctrico ou máquina de soldar 6.000$00/hora;
Máqui na de l avar de al ta Pr essão
6.500$00/hora;
e
Pranchasde Portaló - 12.520$00/unidade,
seráacrescidada taxa fixada no n.o 2.1 do
artigo 39.osempreque a sua colocaçãoou
retiradativer lugar fora do período normal
do Porto.
de luncionamento

Anexo II
(tabela de redução de taxas portuárias)
Número dc Passageiros

TUP/

GT

Escalas

Navio

Taxa de Amarração
c Desamarração

Aré2 000

Aré5

Aré20 000

E n t r e2 0 0 1e l 0 0 0 0

6a l0

20001a 100000

20%

Entrel0 001e 20 000

lla20

100001a 300000

40%

20%

60%

50%

), 20 000

,>ZA

) 300.001

SECRBTARIAS RBçIONAIS DO PLA\O B DA
COORDBNAçAO E DA BDUCAçAO
Portaria n." 6/2000
Dandocumprimentoao artigo 18.",do DecretoLegislativo
Regionaln." 9199/M,de 4 de Março, conjugadocom o n.oI do
de 8 de Junho,mandao
artigo22!, do Decreto-Lein." 197199,
Regionaisdo Plano
GovernoRegionalatravésdos Secretários
e de Educação,o seguinte:
e da Coordenação
I - Os encargosorçamentais,respeitantesaos Acordos
de Formação dos Cursos da Aprendizagemem
Regime de Alternância,encontram-seescalonados
na Íorma abaixoindicada:
A no ec o n ó mi c od e 1 9 9 9
Ano económicode 2000

.....7 .469.950$00
.....7'469'950$00

2 - A despesarelativa ao ano económicode 1999 será
suportadapela rubrica "Subsídios- Sociedadesou
Quase SociedadesNão Financeiras Empresas
do
05.01.02O,
ECoNÓMICA
Privadas",coD. cLASSIF.
ProgramaImplementação,Controle e Avaliação de
Acçõesde FormaçãoProfissional.
3 - Esta Portariaentraimediatamenteem vigor.
SecretariasRegionaisdo Plano e da Coordenaçãoe de
Educação,l7 de Dezembrode 1999.
O SECRETARIO REGIONAL DO PLANO E DA
COORDENAÇÃO, JoséPaulo BaptistaFontes
O SECRETARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO,
FranciscoMiguel AzinhaisAbreu dos Santos

}I

Toda a correspondência relativa a anúncios e a assinaturas do Jornal Oficial

deve ser dirigida à Secretaria-

-Ceral da Presidência do Coverno Regional da Madeira.

Os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda
. . .2 7-54$00.cada:
Duas laudas
. .2 987$00. cada:
Três laudas
. . .4 896$00. cada:
. . . . .5 2l l$00. cada:
Quatro laudas
Cincolaudas
......5419$00.cada:
Seis ou mais laudas

. . . . .6 -568$00.cada.

A cstcsvalorcsacrcscc
o imposk)dcvido.
Números e Suplementos - Preço por página 50$00.

Semestral

Uma Série
Duas Sóries
Três Sóries
Completa

4 370$00
8 600$00
r0 .500$00
| 2 300$00

2 190$00
4 300$00
.52s0$00
6 200$00

A cstcs valorcs acrcsccnr os portcs tic corrcio, (Portaria n." 203199, tlc 2ó dc
Novcmbro) c o imposto <lcvido.

O preço destenúmero:728$00- 3.63 Euros (IVA incluído)

