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SECRETARIA REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAI, E TRANSPORTES
Portaria n." 11412000
Aprovaastarifasparaos serviços
de aluguerem automóveis
ligeirosdepassageiros
parao
ano2001.
Portaria n.' ll5/2000
Aprovaastarifasdostransportes
públicoscolectivos
de passageiros
no PortoSantoparao
ano2001.
Portaria n." 11612000
Aprova a tarifa míntma,com partidaclo Funchal,a cobrarnos transportes
públicos
interurbanos
parao ano2001.
de passageiros

SECRETARIA REGIONAL DO EQUIPAMENTO
SOCIAL B TRANSPORTES

Automóveisde ó lugar:s:
Por caclaquilómetro,ou fracção
M í n i m od e c o b r a n ç a . . . . . . . . . . . .
Esperapor minuto,ou fracção

Portaria n." 114/2000
As tarifasa praticarpelo sectordos transportadores
públicos de aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros, fixadas pela Portaria n.o 217199, de 16 de
Dezembro,e que estãoa vigorar desdeI de Janeirode 2000,
encontram-sedesactualizadas
em tàce do agravamentodos
custosde exploraçãoda indústria.
O aumentoacentuadodo preço dos combustíveisno ano
em cursotrouxeum impactonegativoóbvio, resultandonum
aumentodos custosdirectose, consequentemente,
na menor
rentabilidadedo serviço.
Com as tarifas agoratìxadas procura-senão apenasrepor
as condiçõesnormais de exploraçãonestesectorde actividade, mas também,em face dos inevitáveisaumentosdos
preçosdos combustíveisque irão ocoÍrer no ano de 2001,
salvaguardar,
desdejá, uma certa normalidadeno sectorem
correspondência
com as legítimasexpectativasdos industriais e o desejadoincrementoda qualidadee comodidadena
prestaçãode serviços táxi na R.A.M..Assim, manda o
Governo da RegiãoAutónoma da Madeira, pelo Secretário
Regionaldo EquipamentoSocial e Transportesao abrigoda
alínead) do artigo 69." da Lei n." 130199,de 2l de Agosto,
aprovaro seguinte:
1." - Sãoaprovadasas-tarifasque a seguirse.indicampara
os serviçosde aluguer em automóveisligeiros de
passagerros:
A) SERVIÇO
A TAXÍMETRO
Automóveisde 4 lugares:
Tarifa n." I - ServiçoDiurno
Os primeiros610 metros,ou fracção............300$00
Por cada92 metrosa mais, ou fracção
10$00
Por cada20 segundosde espera,ou fracção..10$00
Tarifa n." 2 - ServiçoNocturno
Os primeiros370 metros,ou fracção............300$00
Por cada76 metrosa mais, ou fracção
10$00
Por cada20 segundosde espera,ou fracção .10$00

...112$00
.........595$00
........30$00

C) SERVIçO A HORA

Automóveisde 4 lugares:
.......2.820$00
A primeirahora,ou fracção
Por cadameia horaa mais,ou fracção......1.400$00
Automóveisde 6 lusares:
A primeira hora,clu
Por cadameia horaa mais,ou fracção......1.840$00
D) SERVIÇO
DOAEROPORTO
DOFUNCHAL
AUTOMOVEIS
C]OMDISTINTIVO
E CORPADRÃO
FUNCHAL.
AEROPORTO
DOFUNCHAL
Da Rotunda do Infante até ao Aeroporto,
ou vi ce-versa...........
. . . 3. 500$00
Do cruzamentoda Estrada
Monumentalcom a zona do
Gorgulho(Lido) até ao
Aeroporto,ou vice-versa.........
...4.000$00
Hotel Madeira Palácio ao Aeroporto,
. . . 4. 500$00
ou vi ce-versa...........
Do Hotel Atlantic Gardensaté ao Aeroporto,
ou vi ce-versa...........
. . . 4. 500$00
Do Hotel Orca Praia até ao Aeroporto,
. . . 4. 500$00
ou vi ce-versa...........
Ida e volta até à praçado Infante,
até 60 minutosde espera.
...........5.470$00
Ida e volta até ao Cruzamentoda
EstradaMonumentalcom a zona
Gorgulho(Lido),
...........5.850$00
até 60 minutosde espera.
Ida e volta até ao Hotel Madeira Palácio,
até 60 mi nutosde espera
.... . . . . . . . . 6. 110$00
Ida e volta até ao Hotel Atlantic Gardens,
até 60 minutosde espera.
...........6.350$00
Ida e volta até ao Hotel Orca Praia,
até 60 minutosde espera.
...........6.350$00

Automóveisde 6 lugares:
- AEROPORTO
GARAJAU

Tarifa n." I - ServiçoDiurno
Os primeiros523 metros,ou fracção............300$00
Por cada68 metrosou fracção
.......10$00
Por cada20 segundosde espera,ou fracção .10$00
Tarifa n." 2 - ServiçoNocturno

Do Garajauaté ao Aeroporto,
ou vrce-versa...........

. . . 2. 740$00

CONTRACTA- AEROPORTO

Da Contractaaté ao Aeroporto,
ou vice-versa

Os primeiros306 metros,ou fracção............300$00
Por cada55 metrosa mais, ou fracção
10$00
Por cada20 segundosde espera,ou fracção..10$00
B) SERVIÇO
A QUILÓMETRO

_AEROPORTO
MACHICO
Da Cidade de Machico até ao Aeroporto,
ou vi ce-versa...........
. . . 1. 560$00

Automóveisde 4 lugares:
GARAJAIJ . AEROPOR]O

Por cadaquilómetro,ou fiacção
M í nim o d e c o b ra n ç a..........
Esperapor minuto,ou fracção

....92$00
........." 505$00
.......30$00

Ida e volta ao Garajau(Inter-Atlas),
até 60 minutosde espera.
...........3.970$00

- AE,ROrcRT{)
CONTRACTA
Ida e rroltaaté à Contracta,
até 60 minutosde espera

..........3.970$00

MACHICO- AEROPORTO
Ida e volta até à Cidadede Machico,
.........2.820$00
até 60 minutosde espera
AUTOMÓVEIS
E CORPADRÃO
SEMDISTINTIVO
Nestesserviçosserácobradauma sobretaxade20Vo
Aplicável sobre a tabela em vigor para os
automóveiscom Distintivo e cor padrão
E) SERVIÇO
DOAEROPORTO
D0 PORTO
SANTO
CIDADE- PORTO
Ida do centro da Cidade ao Porto,
ou v ic e- ve rs a .....,.....

.....750$00

CIDADE- AEROPORTO

8." - O serviçoa taxímetroé aplicávelem toda a zonado
concelhodo Funchal, com excepçãodos trajectos
além da Cancela, junto ao Entreposto,Palheiro
Ferreiro,junto às mercearias,Caminhodos Pretos,
Terreiro da Luta, Ponte de Vasco Gil, Ponte das
Laranjeiras,na subida para a Lombada, que são
fora da zona desseconcelho.
consideradas
9." - Será cobradauma importância não superior a 50Vo
sobrea bagagemque exceda30 kg, medianteajuste
prévio, somente no conselho do Funchal (zona
Táxi).
10."- Os automóveisde 6 lugares,no serviçodo Aeroporto
do Funchalcobrarãoum adicionalde25%o.
ll." - Com excepção dos serviços dos serviços dos
aeroportos do Funchal e Porto será cobrada uma
sobretaxade 5O7osobreo valor do serviço no dia de
Natal.
12."- O presentediploma entra em vigor em I de Janeiro
de 2001.

Ida do Centro da Cidade até ao Aeroporto,
.....560$00
ou v ic e- ve rs a ...........

SecretariaRegional do EquipamentoSocial e Transportes,
assinadaem 30 de Novembro de 2000.

Ida do Centro da Cidade até ao Aeroporto,
ou vice-versaaté 30 minutosde espera....1.270$00
Ida do Hotel ao Aeroporto,ou vice-versa...900$00
Ida do Hotel ao Aeroporto,ou vice-versa,
1.750$00
até 30 minutos de espera

O SgcnerÁnro REGToNALDo EeutpnueNro Soctnl s
TneNspoRres,
Luis Manuel dos SantosCosta

2."

Paraos serviçosa táximetro,seráaplicada,nos dias
úteis, no período compreendidoentre as 22 horas e
as 7 horas,uma tarifa especial(Tarifa 2).
Esta tarifa especial, é, aplicada igualmente aos
Sábados, Domingos e Feriados, durante as 24
horas.

3."

Nos dias úteis,os restantesserviçosnão incluídosno
ponto 2.", quandoiniciadosou terminadosdentro do
períodocompreendidoentreas22 horase as 7 horas,
serãoagravadoscom uma sobretaxade207o.
Esta sobretaxaé aplicadaigualmenteaos Sábados,
Domingos e Feriados,duranteas 24 horas.

O actual tarifário de transportespúblicos colectivosde
passageiros
no Porto Santo,em vigor desdeJaneirode 2000,
encontra-sedesactualizadoface ao agravamentodos custos
de exploraçãodesdeentãoverificados.
Assim, nos termos da alínea d) do artigo 69o da Lei n"
130/99,de 28 de Agosto, manda o Governo Regional da
Madeira,pelo SecretárioRegionaldo EquipamentoSocial e
Transportes,aprovaro seguinte:

4."

5."

O serviço à hora só é permitido em serviços
prestados por ocasião de espectáculospúblicos
(incluindo ida, espera e retorno), casamentos,
batizados,enterrose outroscasosespeciais,a fixar
pela Direcção Regional dos TransportesTerrestres.
Para efeitos de cobrança no serviço à hora, o
percurso começa a ser contado no local onde se
encontrao veículo ao ser alugado;se o utenteder
por terminadoo serviçofora desselocal, incluir-seá no percursoo serviçclde retclrno.

6. " - A aplicaçãodas tarifas introduzidaspelo presente
diploma dependeda préviaaferiçãodos táximetros.

Portaria n.' 115/20ffi

I - As tarifas dos transportespúblicos colectivos de
passageirosno Porto Santo são as constantesda
TabelaAnexa que faz parte integrantedestaPortaria.
2 - Todos os trabalhadoresque utilizem o passesocial,
continuama usufruir de um descontode 4OVo.
3 - Os utentes,com idade igual ou superiora 65 anose
em situaçãode reÍbrma ou invalidez permanente,
que utilizem o passesocialparaa 3nidade,usufruem
de um descontode 607o.
4 - O presentediploma entra em vigor no dia I de
Janeirode 2001.

SecretariaRegionaldo EquipamentoSocial e Transportes.
Assinadaem 7 de Dezembrode 2000.

1 O

Até o cumprimentodcldispostono númeroanterior,
vigoram as tariÍãs fixadaspela Portaria 189/98,de
30 de Novembro.

O Sr,cnnrÁnro REGIoNALDo Eeutpnrtr,Nrcl SclctRr-E
TnRNsponres,
Luís Manuel dos SantosCosta

TABELA ANIÌXA
TARIFASDB TRANSPORTES
PT]BI,I(]OSCOLECTIVOSDE
PASSAGBIROSNO POR'I0 SANTO
PERCURSO
N.' I
Cidade/Dragual
Cidade/Farrobo.......
Cidade/Camacha

.......67$00
.99$00
......170$00

PERCURSO
N." 2

4 - Nos transportesinterurbanosas criançasdos 6 aos l2
anosde idadebenefìciamde uma tariÍa seral.nunca
int'erior a 80$00. Caso não exista tar*itaigual a
metade,o arredondamentoé para a imediatamente
superiorexistente.
5 - A presenteportaria entra em vigor no dia I de
Janeirode 2001.
Secretaria
Regionaldo EquipamentoSociale Transportes.
Assinadaem 7 de Dezembro2000.

Cidade/Portela........
C i d a d e / S e r r ad e F o r a . . . . . . . .

107$00
....170$00

O SncnprÁnro REcroNRr-Do EqureevrNro Socrnl e
TnRNspoRrEs,
Luís Manuel dos SantosCosta

PERCURSO
N." 3
C i d a d e / C a m p od e B a i x o
C i d a d e / C a m p od e C i m a

TABELA ANEXA
.........88$00
........170$00

TARIFAS
2000

TARIFAS
2001

PERCURSO
N." 4

80$00
C i d a d e / C a m p od e B a i x o
Cidade/Cabeço........
Cidade/Calheta

.........88$00
107$00
......170$00

PERCURSO
N." 5
Cidade/Porto de Abrigo

........205$00

PERCURSON." 6

Cidade/Voltaà
Obs:

Os menoresde 6 a l2 anos beneficiarãode uma tarifa especial
igual a metade da tarifa normal

Portaria n." 116/2000
Pela Portaria n.o 219199,de 16 de Dezembro, foram
fixadasas tarifas a cobrarno transportepúblico colectivo de
passageiros
das carreirasinterurbanas.
_ CoT o agravamentodos vários componentesdos custos
de exploraçãoe com a necessidade
de garantir
a melhoriada
qualidade dos serviços prestadosà população,torna-se
necessárioactualizaro respectivotarifário.
Assim, nos termosda alínead) do artiso 69." da Lei n."
I3Ol99, de 28 de Agosto, manda o Govõrno Regional da
Madeira,pelo SecretárioRegionaldo EquipamenrõSociale
Transportes.
aprovaro seguinte:
I - A tarifa mínima, com partida do Funchal, a cobrar
nos transportespúblicosinterurbanosde passageiros
é, de 230$00, sendo as restantesas constantesda
tabelaanexa.
2 - Todos os trabalhadoresque utilizem o passesocial
nos transportesinterurbanoscontinuam usufiuir de
um descontode 40Vc.
3-

Os utentesdos transportes
interurbanos,
com idadeigual
ou superior a 65 anos e em situaçãode reÍbrma ou
invalidezpermanente,que utilizemo passesocialpara
a terceiraidade,usufruemde um descontode 6OVo.'

l{)5$oo
1351i_00
17s$00
220$00
240$00
260S00
280$00
290$00
300$00
330$00
365$00

_ _4@$q0_
410$00
46s$00
460$00

49s$00
490$00
s00$00
5 ls$QQ
53s$00
590$00

_óLssQQ
6iq$q0
670$00
700$00
720$00
770$00
840$0!
8s0$00

8eQ$q0
e2o$qQ
elq$00
1.020$00
l.170$00

P A S S ES O C I A L
TT,IMITADO/MÊS
ANO 2001

80$00
l 10$00
t40$00
r80$00
230$00

2s0s00
270$00
290$00
300$00
3l0$00
340$00
375$00

4 r0$00
420$00
480$00
470$00

5r0$00
s00$00
s l0$00

s30$00
ss0$00
600$00
62s$00
645$00
690500
720$00
740$00
790$00

860$Qq
870$00
910$00
940$00
990$00
1.040$00
1.200$00

3.040$00
3.860$00
4.970$00

ólIQ$qO
6.900$00
7.450S00

Epqq$_oo
8.280$00

8.s60$00
8.980$00

2.9qQ$QQ
1Q,820$00_
I Lq9q$.O,a
l_2,qr0t00
121410$00
13460$!Q
13.200$00
r3,4Éq$0_Q
!1,990$go
r4.520$00
15.840$00

r6.500s00
17.030$00

r8.220$00
r9.010$00
19.540$00
20.860S00
22.7qQ$_QQ
22.970$00

24q?Qqq0
24,8?0$0,q_
?ó,!4q$0q
27.460$00
31.680$00

Toda a correspondênciarelativa a anúncir:se a assinaturasdo Jornal Oficial deve ser dirigida à Secretaria-Geral da Presidênciado Govemo Regional da Madeira.
Os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda
Duas laudas
Três laudrs

.2 754$00. cada:
.2 987$00, cada;
.4 896$00. cada:

Quauo laudas.
Cinco laudas

.5 2ll$00, cada;
.5 419500.cadar
.6 568$00, cada.

Seis ou mais laudas
A estesvaloresacresce
o irnJnstodevido.

Números e Suplementos- Preço por página 50$00.

Anual
Uma Série
Duas Séries
TbêsSéries
Completa

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

Semestral

2 190$00
4 300$00
5 2s0$00
6 200s00

A estes valores acrc*-etn os grrtes tle correio, (Porturiu n." 2O3199, de 2ó de
Novernbro) e o irnçxrsto clevitlo.

O Preçodestenúmero:312$00 1.56Euros(IVA incluído)

