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b) Suspensão de autorizações e licenças;
c) Interdição do exercício da profissão ou da acti-

vidade comercial;
d) Privação do direito a subsídios ou benefícios

outorgados por entidades ou serviços públicos;
e) Privação do direito de participação ou arrema-

tação em concursos promovidos por entidades
ou serviços públicos, de obras públicas, de for-
necimento de bens e serviços, ou concessão de
serviços, licenças ou alvarás;

f) Encerramento do estabelecimento.

Artigo 18.o

Afectação das coimas

A receita das coimas previstas no artigo 16.o reverte:

a) 50% para a entidade fiscalizadora;
b) 50% para o PNM.

Artigo 19.o

Fiscalização, instrução e decisão

1 — As funções de fiscalização, para efeitos deste
diploma, competem ao PNM, à DRP, aos serviços alfan-
degários, à Polícia Florestal, à Guarda Nacional Repu-
blicana e demais autoridades policiais.

2 — Compete ao PNM o processamento das contra-
-ordenações e a aplicação das coimas e das sanções aces-
sórias previstas nos artigos 16.o e 17.o deste diploma.

Artigo 20.o

Reposição da situação anterior

1 — Independentemente da aplicação da coima e das
sanções acessórias, o PNM pode intimar o infractor a
que proceda à reposição da situação anterior à infracção,
fixando-lhe as acções necessárias para a erradicação da
espécie introduzida e o respectivo prazo de execução.

2 — Após a notificação ao infractor para que proceda
à erradicação da espécie introduzida, se a obrigação
não for cumprida no prazo fixado, o PNM procede ou
manda proceder às acções necessárias para essa erra-
dicação, por conta do infractor.

3 — As despesas realizadas por força do número ante-
rior, quando não forem pagas voluntariamente pelo
infractor no prazo de 20 dias a contar da sua notificação,
são cobradas nos termos do processo de execução fiscal,
constituindo a nota de despesas título executivo bas-
tante, devendo dela constar o nome e o domicílio do
devedor, a proveniência da dívida e a indicação, por
extenso, do seu montante, bem como a data a partir
da qual são devidos juros de mora.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

Artigo 21.o

Anexo I

O anexo I deste diploma poderá ser revisto por por-
taria do Secretário Regional de Agricultura, Florestas
e Pescas, após parecer da comissão científica prevista
no artigo 14.o

Artigo 22.o

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.

Aprovado em sessão plenária da Assembleia
Legislativa Regional da Madeira em 28 de
Julho de 1999.

O Presidente da Assembleia Legislativa Regional,
José Miguel Jardim d’Olival Mendonça.

Assinado em 13 de Agosto de 1999.

Publique-se.

O Ministro da República para a Região Autónoma
da Madeira, Antero Alves Monteiro Diniz.

ANEXO I

Lista das espécies não abrangidas pelo presente diploma

a) Canídeos domésticos;
b) Felídeos domésticos;
c) Roedores: porcos-da-índia, hamsters e ratos bran-

cos;
d) Cágados;
e) Peixes de aquário de água doce;
f) Todas as aves pertencentes às ordens passariformes

e psitaciformes, quando produzidas em cativeiro e não
abrangidas pelas convenções internacionais sobre a pro-
tecção de animais selvagens e seus habitats.

Decreto Legislativo Regional n.o 28/99/M

Adaptação à Região Autónoma da Madeira do Decreto-Lei
n.o 168/97, de 4 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.o 139/99,
de 24 de Abril, e respectivo Decreto Regulamentar n.o 38/97,
de 25 de Setembro, que aprova o regime jurídico da instalação
e funcionamento dos estabelecimentos de restauração e de
bebidas.

A configuração orgânica própria da administração
autónoma da Madeira exige a adaptação do regime esta-
belecido pelo Decreto-Lei n.o 168/97, de 4 de Julho,
alterado pelo Decreto-Lei n.o 139/99, de 24 de Abril,
bem como pelo Decreto Regulamentar n.o 38/97, de
25 de Setembro.

Assim:
A Assembleia Legislativa Regional da Madeira, tendo

em conta o estatuído no artigo 56.o do Decreto-Lei
n.o 168/97, de 4 de Julho, e nos termos da alínea a)
do n.o 1 do artigo 227.o da Constituição e da alínea
c) do n.o 1 do artigo 29.o da Lei n.o 13/91, de 5 de
Junho, decreta o seguinte:

Artigo 1.o

Sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes, as
referências do Decreto-Lei n.o 168/97, de 4 de Julho,
alterado pelo Decreto-Lei n.o 139/99, de 24 de Abril,
bem como do Decreto Regulamentar n.o 38/97, de 25
de Setembro, a membros do Governo e a departamentos
da administração central, consideram-se feitas, na
Região Autónoma da Madeira, aos membros do
Governo Regional que tutelam as correspondentes
áreas, os quais poderão delegar nos respectivos direc-
tores regionais.
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Artigo 2.o

1 — As comissões previstas, respectivamente, nos
artigos 21.o e 24.o do Decreto-Lei n.o 168/97, para efeitos
de vistoria e de emissão de parecer sobre os recursos
hierárquicos, não integrarão, na sua composição, o
representante do órgão regional ou local de turismo.

2 — As comissões referidas no número anterior, bem
como a comissão de vistoria prevista no artigo 12.o do
referido diploma, serão integradas por um representante
da ACIF — Associação do Comércio e Indústria do
Funchal, que substituirá o representante da
FERECA — Federação de Restauração, Cafés, Paste-
larias e Similares de Portugal.

3 — As referências feitas ao Serviço Nacional de
Bombeiros entendem-se reportadas ao Serviço Regional
de Protecção Civil.

Artigo 3.o

1 — O produto das coimas aplicadas pelas câmaras
municipais constitui receita dos respectivos municípios.

2 — O produto das coimas aplicadas pela Secretaria
Regional do Turismo e Cultura reverte na totalidade
para os cofres da Região Autónoma da Madeira.

Artigo 4.o

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.

Aprovado em sessão plenária da Assembleia
Legislativa Regional da Madeira em 28 de
Julho de 1999.

O Presidente da Assembleia Legislativa Regio-
nal, José Miguel Jardim d’Olival Mendonça.

Assinado em 13 de Agosto de 1999.

Publique-se.

O Ministro da República para a Região Autónoma
da Madeira, Antero Alves Monteiro Diniz.




