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Procedeà introduçãodo petróleoe do gasóleocoloridose marcadosparaefeitosde isenção
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SECRETARIASRBGIONAIS DO PLANO E DA
cooRDEANçÃO E DA BCONOMIA E
cooPERAçÃO EXTERNA
Portaria n." 6412000
A marcação e coloração do petróleo, e gasóleo
pela Portarian." 93197,de 7 de
regulamentados
encontram-se
Fevereiro,do Governoda República.
A sua Íìnalidadeé permitir o controlo da utilizaçãodos
produtoscom isençãoou reduçãode taxasdo impostosobre
os produtospetrolíf'eros(ISP).
Considerandoa dupla insularidadedo Porto Santo que
penalizafortementeas empresasdestaIlha e as inviabilizana
utilização de combustíveisem condições semelhantesàs
suascongéneresda Madeira;
Considerando,nomeadamente,a pequenadimensãoque
impossibilitaa criaçãode estruturaspara o fornecimentode
gás a granel para aquecimento, não existindo outra
alternativasenãoo fornecimentodo gásindustrialem garrafa
a preçossuperiores.Situaçãoque não se verifica na Ilha da
Madeira;
Considerandoque a forma de disponibilizara utilização
de combustívelalternativo,em termos de idênticoscustos
Esc./Kcal(Escudos/quilocalorias)é a utrhzaçãodo gasóleo
colorido e marcadona Ilha do Porto Santo;

Considerandoque a sua introduçãoobriga as empresas
petrolíferasnaquelallha, titularesde entrepostosfiscais de
armazenagemde óleos minerais, à marcaçãoe coloração;
Nestestermos,manda o Governo Regional da Madeira,
pelos SecretáriosRegionaisdo Planoe da Coordenaçãoe da
Economiae CooperaçãoExterna,o seguinte:
l.o - A introduçãodo petróleo e do gasóleocoloridos e
marcadospara efeitos de isenção ou de redução da
taxado impostosobreos produtospetrolíferos(ISP),
é efectuadanos termos previstos na Portaria n.o
93197,de 7 de Fevereiro.
2." - Acomercializaçáodos produtosreferidos no número
anterior será apenaspermitido para a Ilha do Porto
Santo.
3.o- Esta Portariaentra imediatamenteem vigor.
Assinadoem, Funchal,24 de Julho de 2000.
O SecnerÁnroRecroNALDo PLANoE DA CooRDENAÇÃo,
JoséPauloBaptistaFontes
O SecnErÁnroREctoNALDE EcoNoMIA E CooeennçÃo
ExteRNR,JoséAgostinhoGomesPereirade Gouveia

Toda a correspondênciarelativa a anúncios e a assinaturasdo Jornal Oficial deve
ser dirigida à Secretaria-Geral da Presidênciado Governo Regional
da Madeira.
os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
Umalauda
.2 754$00.çada:
Duaslaudas
.2 9g7$00.cada:
Trêslaudas
. .4 g96$00.cada:
Quatrolaudas
. . . .5 2ll$00. cada:
Cincolaudas
. . . .5 419$00.cada:
Seisou maislaudas
. . . . . .6 56g$00,cada.
A cstcs valorc.sacrcscco imposto dcvido.

Números e Suplementos- Preço por página 50$00.

Anual
Uma Sórie
Duas Séries
Três Sóries
Completa
A cstcs valorcs acrcsccm 0s

4 370$00
8 600$00
l0 500$00
l2 300$00

Semestral
2 190$00
4 3005(r)
-52-50$00
6 200$00

portcs dc corrcio, (Portarían." 203199,dc 26 dc

Novcmbro) c o imposto dcvido.

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

