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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO
AUTÓNOMA DA MADEIRA

«Artigo 11.º
[...]

De 6 de agosto
Decreto Legislativo Regional n.º 28/2013/M

1-

............................................................................ ..
a) . ................................................................... .
b) Assumir e regularizar diretamente junto das
instituições de crédito o montante das
faturas descontadas pelas agências de
viagens e ainda não pagas, até ao montante
de 6,5 milhões de euros, decorrentes de
linhas de crédito protocolarizadas pela
Região Autónoma da Madeira, desde que
essa dívida tenha sido devidamente
contabilizada no défice para efeitos de
contas nacionais.

2-

..............................................................................

3-

Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 deste
artigo, fica dispensada a aplicação do disposto no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro.

4-

O disposto no número anterior prevalece sobre
todas as disposições legais, gerais ou especiais,
em contrário.

5-

A concretização do contido na alínea b) do n.º 1
deste artigo fica dependente da assinatura de
documento por todas as partes intervenientes e
interessadas na matéria, direta ou indiretamente,
nos termos e condições nele contido.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO DECRETO LEGISLATIVO
REGIONAL N.º 42/2012/M, DE 31 DE DEZEMBRO
(ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
PARA 2013)

A presente proposta de decreto legislativo regional
procede à primeira alteração ao Decreto Legislativo
Regional n.º 42/2012/M, de 31 de dezembro, que aprova o
Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2013, no
sentido de permitir implementar as condições necessárias à
execução do Acórdão do Tribunal Constitucional
n.º 187/2013, de 5 de abril, decisão que obrigou à reposição
dos subsídios de férias aos trabalhadores da Administração
Pública, medida com impacto na despesa.
A atualização das previsões orçamentais para o presente
exercício económico, implica a revisão da estimativa da
receita orçamental e por conseguinte a introdução de
ajustamentos na despesa por forma a garantir o alcance dos
objetivos orçamentais, nos limites delineados no Programa
de Ajustamento Económico e Financeiro.
No sentido de introduzir maior flexibilidade à gestão
orçamental, face às novas realidades, procede-se à alteração
do artigo 20.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2012/M, de 31 de dezembro, autorizando o Governo
Regional a efetuar as alterações orçamentais que se revelem
necessárias ao processamento do subsídio de Natal, do
subsídio de férias ou prestações equivalentes.
Assim:
A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da
Madeira decreta, ao abrigo do disposto na alínea p) do n.º 1
do artigo 227.º da Constituição e na alínea c) do n.º 1 do
artigo 36.º 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, e do artigo 20.º da Lei
n.º 28/92, de 1 de setembro, o seguinte:

Artigo 20.º
[...]
1-

..............................................................................

2-

..............................................................................

3-

Fica o Governo Regional autorizado a efetuar as
alterações orçamentais que se revelem necessárias
ao processamento do subsídio de Natal, do
subsídio de férias ou prestações equivalentes.

4-

(Anterior n.º 3.)

5-

(Anterior n.º 4.)

6-

(Anterior n.º 5.)

Artigo 1.º
Objeto
1-

O presente diploma procede à primeira alteração
ao Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M,
de 31 de dezembro.

2-

O presente diploma altera o artigo 50.º-A do
Decreto Legislativo Regional n.º 2/2011/M, de
10 de janeiro.

3-

O presente diploma altera ainda o artigo 7.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/M, de
14 de agosto.
Artigo 2.º

Alteração
ao
Decreto
Legislativo
n.º 42/2012/M, de 31 de dezembro

Regional

Os artigos 11.º, 20.º, 33.º, 37.º, 41.º e 46.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de dezembro,
passam a ter a seguinte redação:

Artigo 33.º
[...]
1-

..............................................................................

2-

..............................................................................

3-

Sem prejuízo do disposto no artigo 37.º do
presente diploma, excecionam-se do número
anterior os apoios financeiros concedidos ao
abrigo de legislação específica na qual se fixe a
respetiva quantificação ou que não estejam
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sujeitos à celebração de contrato programa,
designadamente no que respeita aos apoios
concedidos no âmbito da habitação, emprego e
apoios comunitários.

Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro.
Artigo 4.º
Alteração
ao
Decreto
n.º 2/2011/M, de 10 de janeiro

Artigo 37.º
[...]
1-

Sem prejuízo das competências atribuídas a
outras entidades, o controlo do cumprimento do
disposto nos artigos 32.º a 36.º compete à
Inspeção Regional de Finanças.

2-

..............................................................................

3-

..............................................................................

4-

..............................................................................

Para além das normas relativas a contenção de despesa
contidas na Lei que aprova o Orçamento do Estado para
2013, aplicadas diretamente à Região Autónoma da
Madeira, nomeadamente os artigos 27.º, 28.º, 29.º, 34.º,
35.º, 37.º, 39.º, 40.º, 45.º, 59.º, 77.º e 78.º, mantêm-se ainda
em vigor os n.os 1, 2, 4 e 5 do artigo 49.º, o artigo 50.º-A, e
o n.º 5 do artigo 54.º do Decreto Legislativo Regional n.º
2/2011/M, de 10 de janeiro, alterado pelos Decretos
Legislativos Regionais n.os 4/2011/M, de 11 de março,
11/2011/M, de 6 de julho, 13/2011/M, de 5 de agosto, e
pelo presente diploma.

«Artigo 50.º-A
[...]
1-

É vedada a prática de atos que consubstanciem
aumentos remuneratórios, sem prejuízo das
situações permitidas por lei, e das previstas no
presente artigo.

2-

Para efeitos do disposto no número anterior
consubstanciam aumentos remuneratórios, os
atos previstos no artigo 35.º da Lei n.º 66B/2012, de 31 de dezembro.

3-

.............................................................................

4-

.............................................................................

5-

Excecionalmente podem ser realizados atos de
alteração de posicionamento remuneratório e de
progressão desde que os respetivos requisitos se
tenham verificado até 31 de dezembro de 2010.

6-

Para efeitos do disposto no número anterior os
serviços devem proceder no prazo máximo de 45
dias contados do dia seguinte ao da publicação
do presente diploma, a uma reapreciação da
situação dos respetivos trabalhadores.

7-

O processo de alteração de posicionamento
remuneratório e de progressão depende do
parecer prévio do Secretário Regional do Plano e
Finanças, e só pode ocorrer dentro do prazo
referido no número anterior.»

Artigo 46.º
[...]
1-

..............................................................................

2-

..............................................................................

3-

..............................................................................

4-

..............................................................................

5-

A celebração e renovação de contratos de
aquisição de serviços durante o ano de 2013, por
entidades públicas empresariais e empresas
públicas de capital exclusivamente ou
maioritariamente público, rege-se pelo disposto
nos n.os 1 a 6, e 12 do artigo 45.º do presente
diploma.

6-

Artigo 5.º
Alteração ao Decreto Legislativo Regional
n.º 34/2008/M, de 14 de agosto
É alterado o artigo 7.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 34/2008/M, de 14 de agosto, alterado pelos Decretos
Legislativos Regionais n.ºs 34/2009/M, de 31 de dezembro,
2/2011/M, de 10 de janeiro, 5/2012/M, de 30 de março e
42/2012/M, de 31 de dezembro, que passa a ter a seguinte
redação:

............................................................................»

«Artigo 7.º

Artigo 3.º

[...]

Alteração aos mapas do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2012/M, de 31 de dezembro
É alterado o Orçamento da Região Autónoma
Madeira para 2013, na parte respeitante aos mapas I a
anexos ao presente diploma, que substituem
correspondentes mapas a que se refere o artigo 1.º

Regional

É alterado o artigo 50.º-A do Decreto Legislativo
Regional n.º 2/2011/M, de 10 de janeiro, alterado pelos
Decretos Legislativos Regionais n.ºs 4/2011/M, de 11 de
março, 11/2011/M, de 6 de julho, e 13/2011/M, de 5 de
agosto, que passa a ter a seguinte redação:

Artigo 41.º
[...]

Legislativo

da
X,
os
do

1-

.............................................................................

2-.

.............................................................................

3-

.............................................................................

4-

.............................................................................

4-S

5-

6-

Os adjudicatários que não estejam legalmente
obrigados ao cumprimento das obrigações
declarativas relativas a rendimentos gerados no
território da Região Autónoma da Madeira
devem apresentar declaração sob compromisso
de honra, subscrita por quem os obriga, referindo
expressamente essa situação.
Quando o adjudicatário tenha declarado nos
termos do número anterior que não preenche os
pressupostos de incidência, previstos nos artigos
16.º, 17.º e 21.º da Lei da Finanças Regionais,
aprovada pela Lei Orgânica n.º 1/2007, de 19 de
fevereiro, não está obrigado a apresentar os
documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do
n.º 2 do presente diploma.»
Artigo 6.º
Entrada em vigor e produção de efeitos

1-
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O presente diploma entra em vigor no dia
seguinte ao da sua publicação, produzindo

efeitos desde 1 de janeiro de 2013, sem prejuízo
do disposto no número seguinte.
2-

O n.º 5 do artigo 50.º-A do Decreto Legislativo
Regional n.º 2/2011/M, de 10 de janeiro, alterado
pelos Decretos Legislativos Regionais n.os
4/2011/M, de 11 de março, 11/2011/M, de 6 de
julho, e 13/2011/M, de 5 de agosto, com a
redação introduzida pelo presente diploma,
produz efeitos a 1 de janeiro de 2011.

Aprovado em sessão plenária da Assembleia Legislativa
da Região Autónoma da Madeira, em 17 de julho de 2013.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, José
Miguel Jardim Olival de Mendonça.
Assinado em 25 de julho de 2013.
Publique-se.
O REPRESENTANTE DA REPÚBLICA PARA A REGIÃO
AUTÓNOMA DA MADEIRA, Ireneu Cabral Barreto.
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MAPA I
Receitas da Região
(Substitui na parte alterada o mapa respetivo constante do Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro)
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Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma da Madeira n.º 17/2013/M
De 6 de agosto
OBRIGAÇÕES DO ESTADO NA MODERNIZAÇÃO DAS
FORÇAS DE SEGURANÇA

Na complexidade das sociedades modernas, a segurança
dos cidadãos permanece como uma das preocupações
primeiras face ao aumento da criminalidade e à sua
natureza crescentemente violenta.
Se é verdade que os períodos de crise económica
potenciam o crime e constituem a sua mais natural e lógica
justificação, não o é menos que compete às forças de
segurança o combate adequado a esse flagelo, no
cumprimento da Constituição e da lei mas, sobretudo, no
exercício do seu papel central de garantir aos cidadãos, de
uma maneira geral, a tranquilidade, segurança e apoio a que
indiscutivelmente têm direito.
A acreditar nas informações disponíveis, a
criminalidade na Região Autónoma da Madeira, apesar da
sua já considerada dimensão, se comparada, em termos
estatísticos, com o restante território nacional, apresenta
valores menos preocupantes, menor intensidade e,
significativamente, menos sofisticação. Mas, às forças de
segurança, designadamente à PSP, incumbe, não só, a
repressão do crime mas, porventura mais, a dissuasão e a
pedagogia da ordem e do respeito pela lei, garantindo desta
forma equilíbrio e tranquilidade social nas comunidades em
que opera, pelo que, para além dos meios técnicos,
científicos e financeiros adequados, os agentes da polícia,
ao longo da sua hierarquia, devem sentir estímulo,
motivação e reconhecimento por parte do poder político e,
nomeadamente, do Ministério da Administração Interna que
a tutela.
Uma polícia empenhada e dignificada reúne todas as
condições para desenvolver, de forma plena, todas as ações
que deem cumprimento ao seu insubstituível papel cívico.
Daí que não seja aceitável uma polícia sem equipamento
suficiente, ou com equipamento antigo, desatualizado e
obsoleto; que seja recomendável o reconhecimento, e a sua
tradução monetária, da especificidade das missões que
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cumprem e a consideração das áreas geográficas em que
atuam.
Reconhecendo, embora, viver o País e a Região um
período de forte contenção orçamental, pensamos ser este,
um domínio, em que importa fazer um esforço de
investimento tendo em atenção ativar eficazmente o papel
das forças policiais, nomeadamente a PSP e a GNR, no
presente mas, principalmente, municiá-la para garantir a sua
excelência no futuro.
Nestes termos:
A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da
Madeira, ao abrigo das disposições estatutárias e
regimentais aplicáveis, aprova a presente resolução a ser
enviada ao Ministério da Administração Interna, no sentido
de, com a urgência que a matéria postula, serem
consideradas e resolvidas as seguintes questões pendentes:
Falta de equipamento de natureza diversa,
nomeadamente, material informático;
Atualização do parque de viaturas da PSP, dado o óbvio
desgaste do existente, com viaturas com mais de 15 anos e
300 mil km;
Construção de novas Esquadras e obras de recuperação
nas existentes;
Aumento do número de efetivos nas esquadras com
envio dos agentes madeirenses que terminam o curso no
continente;
Concluir o processo que leve ao pagamento do subsídio
de insularidade na RAM;
Adotar, definitivamente, o pagamento do subsídio de
risco profissional.
Da presente resolução será dado conhecimento a Sua
Excelência o Senhor Presidente da República, à Assembleia
da República, ao Senhor Primeiro-ministro e ao Senhor
Representante da República na Região Autónoma da
Madeira.
Aprovada em sessão plenária da Assembleia Legislativa
da Região Autónoma da Madeira em 4 de julho de 2013.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, José
Miguel Jardim Olival de Mendonça

6 de agosto de 2013

Número 105

S - 43

44 - S

6 de agosto de 2013

Número 105

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.

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

Departamento do Jornal Oficial
Departamento do Jornal Oficial
Número 181952/02

Preço deste número: €13,40 (IVA incluído)

