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AS SEMB LEIA LEGISLATIVA REGIONAL
Decreto Legislativo Regional n.' l2l2000lNd
Aclaptaà RegiãoAutónomaclaMacleirao Decreto-Lein! 490199,de l7 de Novembro,que
estabeleceo regime jurídico aplicável à conduçãode viaturasoficiais dos organislnose
serviçosdo Estacloe das autarquiaslocais por funcionáriose agentesque não possuanln
categoriade motorista.
Decreto Legislativo Regional n." 13/2000/NI
Aclaptaà RegiãoAutónomada Madeirao Decreto-Lein.'535/99, de l3 de Dezembro,que
o regimede colocaçãodos funcionáriosintegradosem serviçose organismosque
estabelece
sejamobjectode extinção,fusãoou reestruturação'

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REGIONAL
Decreto Legislativo Regional n.' 1212000/M
de 5 de Julho

Adapta à Região Autónoma da Madeira o Decreto-Lei
n." 490199,de 17 de Novembro, que estabeleceo regime
jurídico aplicável à condução de viaturas oficiais dos
organismos e serviços do Estado e das autarquias locais
por funcionários e agentesque não possuama
categoria de motorista
A entradaem vigor do Decreto-Lein.' 490199,de l7 de
Novembro,que estabeleceuo regimejurídico aplicávelà
conduçãode viaturasofìciaisdos organismose serviçosdo
Estadoe dasautarquias
locaispor funcionáriose agentesque
n ão pos s uam a c a te g o ri a d e mo to ri s ta ó p assível de
adaptaçãoà Região,mormenteno que concernea aspectos
de naturezaorgânicae Íuncional,susceptíveis
de adequação
à realidaderegional.
A s s im :
A AssembleiaLegislativaRegionalda Madeiradecreta,
ao abrigoda alíneaa) do n." I do artigo227.'da Constituição
da Repúblicae da alíneac) do n.oI do artigo37.' do Estatuto
Político-Administrativoda Região Autónoma da Madeira,
revistopelaLei n." 130/99,de 21 de Agosto,o seguinte:
A rti g o 1 ."
Objectoe âmbito
I - O presentediploma procedeà adaptaçãoà administração regional autónoma da Madeira do regime
jurídico aplicávelà conduçãode viaturasoficiaisdos
organismose serviços do Estado e das autarquias
lclcaispor funcionáriose agentesque não possuama
categoriade motorista,aprovadopelo Decreto-Lein."
490199,de 17 de Novembro.
2 - O presentediploma aplica-sea todosos serviçosda
administração regional autónoma da Madeira,
incluindoinstitutospúblicospersonalizados.
Artigo 2.'
Competências
As refèrênciasfeitas aos membros do Governo e aos
ministériosrepoftam-se,na administração
regionalautónoma,a
secretári
os regionaise secretarias
regionais,respecti
vamente.
Artigo 3."
Entradaem vigor
O presentediploma entra em vigor no dia seguinteao da
suapublicação.
Aprovado em SessãoPlenáriada AssembleiaLegislativa
Regionalda Madeira em 30 de Maio de 2000.
O PnEsToENTE
DA AssElaer-praLEcrslATrvARpcroNlr-.
JoséMiguel Jardimd'Olival de Mendonça.

Decreto Legislativo Regional n." 1312000/M
dc 5 de Julho

Adapta à Região Autónoma da \{adeira o Decreto-Lei
n.'535/99, de 13 de Dezembro, que estabeleceo regime
de colocação dos funcionários integrados em serviços e
organismos que sejam objecto de extinção, fusão ou
reestruturação
A entradaem vigor do Decreto-Lein." 535199,de l3 de
Dezembro, que estabeleceuo regime de colocação dos
funcionáriosintegrados
em serviçose organismosque sejam
objectode extinção,fusão ou reestruturação
e, bem assim,
dos agentes que nel es prestam servi ço, e videncia a
conveniênciada sua aplicaçãoà Região. aproveitando-se
tambémparaprocedera algunsajustamentos
em aspectosde
naturezaorgâni ca c funci onal susceptíveisde m elhor
adaptação
do regimeem causaà realidaderegional.
Por outro lado. é o próprio Decreto-Lei n.o 535199a
preverno seuartigo 2." que a aplicaçãodo reÍ-eridoregimeà
administraçãoregional autónomadeveráser Í'eitamediante
diplomalegislativoregional.
A ssi m:
A AssembleiaLegislativa Regional da Madeira decreta,
ao abrigoda alíneaa) do n.oI do artigo227."da Constituição
da República,da alíneac) do n.o I do artigo37.'do Estatuto
Político-Administrativoda Região Autónoma da Madeira,
revistopela Lei n.' 130/99, de 27 de Agosto, e do arttgo2.",
n.o 2, do Decreto-Lein." 535199,de 13 de Dezembro,o
seguinte:
Artigo 1."
Objectoe âmbito
I - O presente diploma procede à aplicação, à
administraçãoregional autónoma da Madeira, do
regimede colocaçãodos Íuncionáriosintegradosem
serviços e organismos que sejam objecto de
extinção,fusão ou reestruturação
e, bem assim,dos
agentesque neles prestam serviço, aprovado pelo
D eoreto-Lei n.o 535/99, de 13 de Dezem br o,
aplicaçãoque se faz com as adaptaçõesconstantes
dos artigosseguintes.
2 - O presentediploma aplica-sea todos os serviçosda
administração regional autónoma da Madeira,
incluindo institutos públicos e fundos públicos
personalizados.
Artigo 2.'
Competências
As referênciasfeitas aos membros do Governo e aos
ministériosreportam-se,
na administração
regionalautónoma,a
secretários
regionaise secretarias
regionais,respectivamente.
Artigo 3."
Publicações

Assinadoem 20 de Junhode 2000.
pARAA RscrÃoAuroNove oR
O MrNrsrnoDAREpúBLrcA
MRoetRl,AnteroAlves Monteiro Diniz.

As publicaçõesreferidasno artigo 12."do Decreto-Lein.o
535/99 deverão ser eÍèctuadasno Jornal Oficial da Região
Autónomada Madeira.

Artigo 4.'
Entradaem vigor
O presentediplomaentraem vigor no dia seguinteao da
suapubiicação.
Aprovado em sessãoplenáriada AssembleiaLegislativa.

O PnEsToENTE
DA AssENasLgrR
LEcrslATtvARecroNel.
JoséMiguel Jardimd'Olival Mendonça.
Assinadoem 20 de Junhode 2000.
pARAA RgcrÃoAuroNove oR
O MlNrsrno on REpúBLrcA
MRoelnA,AnteroAlves Monteiro Diniz.

Toda a corresponclência relativa a anúncios e a assinaturas do Jornal oficial

deve ser dirigida à Secretaria-

-Geral da Presidência do Coverno Regional da Madeira.
os preços por laurJa ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
.....27-54$00,cada;
Umalauda
Duas laudas
" ' "2 987$00' cada;
'4 896$00' cada;
Três laudas
' ' ' ' '5 2l l$00' cada;
Quatro laudas
. . .-5419$00,cada;
Cinco laudas
' '

Seisou mais laudas

'

'6 568$00' cada'

(ì inlnostotlcvitlo'
ilcrcscc
A cstcsvirl(ìrcs
Números e Suplementos - Preço por página 50$00.

Anual

Uma Série
Duas Séries
Três Séries
Completa

4 370$00
8 600$00
r0 500$00
r2 300$00

Semestral

2 t90$00
4 300$00
5 2.s0$00
6 200$00

A cstcs valorcs acrcsccn os portcs dc corrcio, (Portaria n." 203/99, tlc 26 dc
Novcnrbro) c o inìPostodcvido.

O Preçodestenúmero:208$00- 1.04Euros (IVA incluído)

