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Artigo 1.º
Objeto e âmbito

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA
DA MADEIRA
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2013/M
De 31 de janeiro
ADAPTA À REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA A LEI
N.º 15/2012, DE 3 DE ABRIL, QUE CRIA E REGULA O SISTEMA
DE INFORMAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE ÓBITO (SICO)

A Lei n.º 15/2012, de 3 de abril, veio instituir o Sistema
de Informação dos Certificados de Óbito, abreviadamente
designado por SICO.
O SICO tem por fito promover uma harmonizada
articulação das entidades envolvidas no processo de
cerificação de óbitos, com vista a promover uma utilização
ajustada de recursos, a melhoria da qualidade e do rigor da
informação e a rapidez de acesso aos dados em condições
de segurança e no respeito pela privacidade dos cidadãos.
Por sua vez, o sobredito diploma legal estabelece um
período experimental de funcionamento e utilização do
SICO que importa adaptar e implementar na Região
Autónoma da Madeira, face aos benefícios de experiência,
conhecimento e aprendizagem que poderão ser colhidos da
sua execução para a Região.
Assim:
A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da
Madeira decreta, nos termos do disposto nas alíneas a) e c)
do n.º 1 do artigo 227.º, n.º 1 do artigo 228.º da
Constituição da República Portuguesa, nas alíneas c) e e)
do n.º 1 do artigo 37.º, na alínea m) do artigo 40.º e no n.º 1
do artigo 41.º todos do Estatuto Político-Administrativo da
Região Autónoma da Madeira, aprovado pela Lei n.º 13/91,
de 5 de junho, revisto e alterado pelas Leis n.ºs 130/99, de
21 de agosto e 12/2000, de 21 de junho, o seguinte:

1-

O presente diploma adapta à Região Autónoma
da Madeira a Lei n.º 15/2012, de 3 de abril.

2-

A Lei n.º 15/2012, de 3 de abril, aplica-se na
Região com as adaptações e especificidades
decorrentes dos artigos seguintes.
Artigo 2.º
Referências e competências

As referências feitas, bem como as competências
atribuídas, no artigo 19.º da Lei n.º 15/2012, de 3 de abril,
ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), ao membro do
Governo responsável pela área da saúde e ao Diário da
República,
entendem-se
reportadas
na
Região,
respetivamente, ao Serviço Regional de Saúde (SRS), ao
Secretário Regional dos Assuntos Sociais e ao Jornal
Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM).
Artigo 3.º
Entrada em vigor
O presente diploma entra em vigor no primeiro dia útil
do mês seguinte ao da sua publicação.
Aprovado em sessão plenária da Assembleia Legislativa
da Região Autónoma da Madeira, em 8 de janeiro de 2013.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, José
Miguel Jardim Olival de Mendonça
Assinado em 21 de janeiro de 2013.
Publique-se.
O REPRESENTANTE DA REPÚBLICA PARA A REGIÃO
AUTÓNOMA DA MADEIRA, Ireneu Cabral Barreto
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

Toda a correspondência relativa a anúncios a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção
Regional da Administração da Justiça.
Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda.......................€15,91 cada
Duas laudas.....................€17,34 cada
Três laudas ......................€28,66 cada
Quatro laudas ..................€30,56 cada
Cinco laudas ...................€31,74 cada
Seis ou mais laudas .........€38,56 cada

€15,91;
€34,68;
€85,98;
€122,24;
€158,70;
€231,36

A estes valores acresce o imposto devido.

Números e Suplementos - Preço por página € 0,29
Anual
Uma Série ............................... €27,66
Duas Séries ............................. €52,38
Três Séries .............................. €63,78
Completa ................................ €74,98

Semestral
€13,75;
€26,28;
€31,95;
€37,19.

A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de Janeiro) e o imposto devido.
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