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SECRETARIASREGIONAISDO PLANO E DA COORDENaçÃO E DA AGRICURURA, FLORESTASE PESCAS
-Portarian.'11/2000
Oeflnéo âmbitocleaplicaçãodo dispostono DecretoLegislativoRegionaln.'312000/14,de
3l cleJaneiro(Cria um linha de crédito paraa agricultura- 1999).
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tadospelosagricultoresno âmbito da linha de cródito
criada pelo Decreto Legislativo Regional n.o
3/2000tM.

SECRBTARIAS RBGIONAIS DO PLANO E DA
COORDENAÇÃO E DA AGRICULTURA,
FLORBSTAS B PESCAS
Portaria n." 11/2000
O Decreto Legislativo Regional n." 312000/l\4,
de 31 de
Janeirode 2000, criou a linha de crédito bonificadapara a
disponibilrzaçãode meios Íìnanceirosaos agricultorescujas
exploraçõesforam aÍ'ectadaspor adversidadesclimatéricas
ocorridasna Região Autónoma da Madeira, em Janeirode
1999.
por forma
Impõe-se,portanto,procederà regulamentação,
paraque os beneficiários,
que
a criar ascondiçõesnecessárias
foram afectadospelasintempériesde Janeirode 1999possam
acederaos incentivosfinanceirosinstituídos.
Assim, ao abrigo do Artigo 8." do Decreto Legislativo
Regionaln." 3120001M,de 31 de Janeirode 2000, mandam
os SecretáriosRegionaisdo Plano e da Coordenaçãoe da
Agricultura,Florestase Pescas,o seguinte:

a

Os empréstimoscontraídosbeneficiamdasseguintes
bonificaçõesda taxa de juro:
a)
1." ano: 100Voda taxa de referência;
b) 2." ano: 80Voda taxa de referência;
c)
3.oano: 60Voda taxa de referência;
d) 4.oano: 40Voda taxa de referência.

3 - As bonificaçõesprevistasnesteartigo serãocalculadas
com base na taxa de referência a que se refere o
Decreto-Lein.o 359/89,de l8 de Outubro, salvo se a
taxa de juro contratualfor menor,casoem que a taxa
de referênciapassaráa ser igual a esta.
Artigo 4.'
CondiçõesGeraisdos Empréstimos
Os financiamentoscontraídosao abrigo da linha de
crédito deverão respeitar as seguintes condições
gerais:
a)
O prazo dos empréstimosnão poderâ exceder 4 anos,contadosda data da primeira utihzaçã,odo capital;
b)
O período de utilização do capital não poderá excederI ano, contadoda data da assinatura do contrato.com o limite máximo de 2
utilizações;
c)
A amortizaçãodo capital será efectuadaem
prestaçõestrimestrais de igual montante,
com início até I ano após a data da primeira
utilização;
d)
Os juros serão contadosdia a dia sobre o
capitalem dívida, à taxa dejuro contratual,e
calculadose pagostrimestrale postecipadamente pelo método das taxas equivalentes.
Durante o período de utilização, os juros
serãocontadosdia a dia sobreo capitalefectivamenteutilizado.

Arti g o 1 ."
^
Ambito e Objectivo
1 - São susceptíveisde apoio as entidadesque exerçam
actividadeagrícolana RegiãoAutónomada Madeira,
cujas exploraçõestenham comprovadamentesido
pelos temporaisde l0 a 16 de Janeirode
aÍ'ectadas
1999.
2 - A linha de crédito bonificada tem por principais
objectivos, contribuir para a reparaçãodos danos
sofridos pelas diversasinfraestruturasagrícolase a
recuperaçãodas respectivasactividades.
Artigo 2."
CondiçõesGeraisde Acesso
1 - Poderãoacederà linha de crédito boniÍìcadotodos
os agricultoresque,cumulativamente:
As respectivas culturas, locahzadas na
a)
RegiãoAutónoma da Madeira,tenhamsofiido uma quebra de pelo menos 20Voda sua
produção normal, em resultadodos temporais ocorridosde 10 a l6 de Janeirode 1999;
b)
Comprovem que não são devedores ao
Estado e à SegurançaSocial de quaisquer
contribuições,
impostos,quotizações
e outras
importânciasou que o seu pagamentoestá
assegurado.
2 - Paraefeitos do dispostona alíneaa) do n." anterior,
considera-se
como produçãonormal a média da produçãodos últimostrêsanos.
Artigo 3."
Bonificações
1 - O Orçamento da Região Autónoma da Madeira SecretariaRegional de Agricultura, Florestas e
Pescas,atravésda DirecçãoRegionalde Agricultura,
comparticiparáa totalidadedas bonificaçõesda taxa
dejuro dos financiamentosque venhama ser contra-

a
L

-

Apenaspoderãoconcederfinanciamentosao abrigo
do DecretoLegislativoRegionaln." 3/2000/M,aquelas Instituiçõesde Créditoque previamentecelebrem
Protocoloparao efeito com a SecretariaRegionalde
Agricultura,Florestase Pescas.
Os Protocolos referidos no número anterior, para
além dos direitos e obrigaçõesdas partes,deverão
estabelecerainda as condiçõesgerais aplicáveisàs
operaçõesde financiamento,incluindo ataxa dejuro
máxima a aplicar,que não poderáser superiorà taxa
Lisbor a 3 meses,na base actual barra trezentose
sessenta,
acrescidado spreadmáximo de 0,75Vo.
Artigo 5.'
Apresentação
de Candidaturas
Os processosde candidaturae financiamentobancário deverãoconterum plano global que especifique:
a)
Um diagnósticoglobal da empresaagrícola;
b)
Dispositivodasinfra-estruturas,equipamentos
e plantaçõesdanificadase ou destruídÍìsna
exploraçãoagrícolae sua valorização;e
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c)

globaisde finanDefinição das necessidades
fonte'
ciamentoe resPectivas

- O formulário de candidatura,conforme modelo em
anexo,deveráser acompanhadode:
Memória descritiva,orçamentodetalhadoe
a)
;
respectivo cronograma de r eahzação
Deicrição das característicastécnicas dos
b)
equlpamentose estruturasa adquirir/construir;
Còmprovativode que não existemdívidasao
c)
Estudo e à SegurançaSocial de quaisquer
contribuições,impostos,quotizaçõese outras
importânõiasou que o seu pagamentoestá
assegurado;
Apóúce comprovativada existênciade seguro
d)'
de colheitasvaiao paraas actividadesagrícolas
desenvolvidasna exploraçãoobjectoda candidatura;e
Declaração,sob compromissode honra' de
e)
que duránteo períodode vigênciada operasegurode
çao O" crédito,manteráem vigor o
óolheitasreferidona alíneaanterior,apresentando até 15 de Janeirode cada ano, documento comprovativo na Direcção Regional
de Agricultura.
Artigo 6."
Procedimentos
I - os agricultorescandidatosao apoio-fìnanceirodeverão apresentaro respectivopedido de financiamento
junto da Direcção Regional de Agricultura (DRA)'
"<la
secretariaRegional de Agricultura, Florestase
Pescas,acompanhudode todos os elementosprevistos no Artigo 5.".
2 - A Direcção Regional de Agricultura, através da
Agríco.la, no
Direcção de Seiviços de Produção-.
prazo'dequinzediaJ,procederáà análisetécnicadas
òandidaturasavaliandoda elegibilidadedas acções
propostasao regime de aPoios.
3 _ Após análisedos processosde candidatura,nos termos definidos nos números anteriores,a Direcção
Regional de Agricultura enviará os resultadoscla
aviliação aos agricultoresproponentes,indicando,

em casocleaprovaçãoda candidatura,o montantedo
financiamento aprovado e os investimentos que
visam cobrir.
4 - Com basenessasavaliações,que deverãoestardevidamenteassinadaspelo reiponsávelmáximo do serviço,
os agricultorespoderãosolicitar crédito, até ao montante aprovado,junto das Instituiçõesde^Créditoque
lenham celebrado Protocolo para o efeito com a
SecretariaRegionalde Agricultura,Florestase Pescas.
5-AslnstituiçõesdeCréditodeverãoremeterà
Direcção Régional de Agricultura, para efeitos de
aprováção,as-rninutasdos contratosde empréstimo'
do relatóriode avaliaçãoefectuado.
u.ornpánhadas

6 - A D i r e c ç -referidãs
ãoRegionaldeAgricultura,depossedoseleno número anterior, procederá à
mentos
celebraçãodoscontratoscomosagricultores,comunicando úl facto às Instituiçõesde Crédito respectivas
simultaneamentecom a declaraçãode aprovaçãoda
minuta do contratode emPréstimo'
7 - A libertaçãoclo capital por parte das Instituiçõesde
crédito fâr-se-ámèdiante a apresentaçãodas facturascomprovativasdaexecuçãofísicado.sinvestimentos que visam financiar, acompanhadosde
declaraçãõcla Direcção Regional de Agricultura,
comprovandoque os mesnos têm enquadramento
nos contratosaisinadoscom os agricultores'
8-AslnstituiçõesdeCréditoenviarãoàDirecção
Regional dã Agricultura cópia dos. contratos de
emlréstimo, bem como os comprovativosde que os
fundosforam colocadosà disposiçãodos mutuários.
Secretaria Regional do Plano e da Coordenação e
SecretariaRegionãlde Agricultura,Florestase Pescas.
Assinadaem 17 de Fevereirode 2000'
o sECnerÁnroRpcroNALDo PLANOE DA COORDENAÇÃO,
JoséPauloBaPtistaFontes
N
O SECNETÁNIO RBCIONAL NR ACNICULTURA, FIONBSTNS

Ppsc.ls,Manuel Jorge BazengaMarques

To<Ja 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:
' ' '2 754$00' cada;
Uma lauda
'2 987$00' cada;
Duas lau<jas
' ' '4 896$00' cada;
Três laudas
" ' " '5 2l l$00' cada;
Quatro laudas
' " " '5 419$00' cada;
Cinco laudas
' '6 568$00' cada'
Seis ou mais laudas
o imposttldcvitlo'
A cstcsvalorcsacrcsce
Números e Suplementos - Preço por página 50$00.

Anual

Uma Série
Duas Séries
Três Séries
Completa

4 370$00
8 600$00
l0 500$00
12300$00

Semestral

2 190$00
4 300$00
5 250$00
6 200$00

26 dc
A cstcs valorcs acrcsccm os portcs tle corrcitl, (Portaria n'" 2(13199, dc
Novcmbro) c o imposto dcvido.

o Preçodestenúmero:208$00- l,o4 Euros (IVA incluído)

