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Artigo 4.o

Reconhecimento da capacidade profissional

Na Região, o nível de conhecimento a tomar em con-
sideração, para efeitos do reconhecimento da capaci-
dade profissional dos candidatos a transportador, não
pode ser inferior à escolaridade obrigatória.

Artigo 5.o

Produto das coimas

1 — O produto das coimas resultantes da aplicação
do presente regime na Região Autónoma dos Açores
será distribuído da seguinte forma:

a) 20% para a entidade fiscalizadora;
b) 80% para o Fundo Regional de Transportes,

constituindo receita própria deste.

2 — Sempre que a entidade fiscalizadora pertença à
Administração Regional, a percentagem do produto das
coimas referida na alínea a) do número anterior cons-
tituirá receita da Região Autónoma dos Açores.

Artigo 6.o

Dilação

1 — Até 31 de Dezembro de 2005, quando não exis-
tam transportes de passageiros adequados e não seja
viável o recurso a outro tipo de veículos, a realização
de transportes particulares de pessoas em veículos de
mercadorias poderá, excepcionalmente, ser autorizado
nos seguintes casos:

a) De trabalhadores afectos à execução de obras
públicas, entre locais de residência ou concen-
tração e as obras em curso, e vice-versa;

b) De pescadores, bem como de apetrechos de
pesca, entre centros piscatórios;

c) De madeireiros, trabalhadores rurais, operários
de construção civil e trabalhadores das pedrei-
ras, entre os locais de residência ou concen-
tração e de trabalho, e vice-versa.

2 — As condições e as formalidades inerentes à auto-
rização a que se refere o número anterior serão definidas
por portaria do secretário regional com competência
em matéria de transportes terrestres.

Artigo 7.o

Adaptação de regime

1 — No prazo de um ano, contado da data da entrada
em vigor do presente diploma, as entidades que, na
Região Autónoma dos Açores, explorem o serviço de
transportes de passageiros, e que se não revistam de
uma das formas empresariais previstas no diploma ora
adaptado, constituir-se-ão numa dessas formas exigidas
por lei, sob pena de suspensão e posterior cessação da
concessão de que sejam titulares.

2 — No prazo de um ano, contado da entrada em
vigor do presente diploma, as sociedades que possuam
capital social inferior ao estipulado no artigo 3.o pro-
cederão ao seu aumento, sob pena da suspensão e pos-

terior cessação da concessão ou concessões de que sejam
titulares.

Aprovado pela Assembleia Legislativa Regional
dos Açores, na Horta, em 21 de Março de
2002.

O Presidente da Assembleia Legislativa Regional,
Fernando Manuel Machado Menezes.

Assinado em Angra do Heroísmo em 15 de Abril
de 2002.

Publique-se.

O Ministro da República para a Região Autónoma
dos Açores, Alberto Manuel de Sequeira Leal Sampaio
da Nóvoa.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Assembleia Legislativa Regional

Decreto Legislativo Regional n.o 7/2002/M

Revoga o Decreto Legislativo Regional n.o 1/2002/M, de 28 de
Fevereiro, que procede a adaptações do Decreto-Lei n.o 309/93,
de 2 de Setembro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 218/94,
de 20 de Agosto, 151/95, de 24 de Junho, 113/97, de 10 de
Maio, e 380/99, de 22 de Setembro, relativo à elaboração e
aprovação dos planos de ordenamento da orla costeira (POOC).

Através do Decreto Legis la t ivo Regional
n.o 1/2002/M, de 28 de Fevereiro, procedeu-se a adap-
tações do Decreto-Lei n.o 309/93, de 2 de Setembro,
alterado pelos Decretos-Leis n.os 218/94, de 20 de
Agosto, 151/95, de 24 de Junho, 113/97, de 10 de Maio,
e 380/99, de 22 de Setembro, relativo à elaboração e
aprovação dos planos de ordenamento da orla costeira
(POOC), visando-se, designadamente, possibilitar, ante-
riormente à aprovação de tais planos, a atribuição de
usos privativos que implicassem novas construções e ins-
talações fixas e indesmontáveis na área por eles abran-
gida, desde que localizadas em espaço classificado como
de produção de solo urbano no Plano para o Orde-
namento do Território na Região Autónoma da Madeira
(POTRAM) ou em plano municipal de ordenamento
do território eficaz.

Estabeleceu-se ainda como pressuposto dessa atribui-
ção a emissão de prévio parecer pelas entidades com
competências respeitantes à área em causa e, em ordem
a acautelar uma adequada protecção do litoral, fixa-
ram-se os critérios a considerar em tal pronúncia.

Sucede, porém, que estão prestes a ser concluídos
os estudos que se reputaram indispensáveis a um cor-
recto ordenamento da orla costeira, a consignar nos
POOC, encontrando-se, assim, reunidas as condições
para que seja dado prosseguimento à sua elaboração.
Nesta conformidade, o Conselho do Governo Regional,
pela Resolução n.o 49/2002, de 17 de Janeiro, deter-
minou já, com tal propósito, a reactivação do funcio-
namento das respectivas comissões mistas de acom-
panhamento.

Perspectivando-se, pois, para breve a aprovação dos
POOC, que abrangerão, por troços, toda a costa das
ilhas da Madeira e de Porto Santo, não se justifica man-
ter em vigor as normas do Decreto Legislativo Regional
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n.o 1/2002/M, cuja principal estatuição tem, aliás, uma
natureza explicitamente transitória, caducando assim
que os POOC viessem a configurar-se como instrumen-
tos de planeamento territorial eficazes.

Acresce referir que o diploma não teve, entretanto,
qualquer execução, pelo que, não sendo de considerar
aspectos atinentes à protecção de direitos adquiridos,
nem sequer de expectativas juridicamente relevantes,
determina-se que a sua revogação reporte os seus efeitos
à data do início da respectiva vigência.

Assim:
A Assembleia Legislativa Regional da Madeira

decreta, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.o 1
do artigo 227.o e na alínea g) do artigo 228.o da Cons-
tituição da República, e na alínea c) do n.o 1 do
artigo 37.o e nas alíneas i) e mm) do artigo 40.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, o seguinte:

Artigo 1.o

Revogação

É revogado o Decreto Legislativo Regional
n.o 1/2002/M, de 28 de Fevereiro.

Artigo 2.o

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação e reporta os seus efeitos a 1 de
Março de 2002.

Aprovado em sessão plenária da Assembleia
Legislativa Regional da Madeira em 16 de
Abril de 2002.

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

Assinado em 26 de Abril de 2002.

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

Decreto Legislativo Regional n.o 8/2002/M

Estabelece o suplemento de função inspectiva

O Decreto-Lei n.o 112/2001, de 6 de Abril, ao esta-
belecer o enquadramento para as carreiras de inspecção
da Administração Pública, criou em obediência aos prin-
cípios estabelecidos no artigo 19.o do Decreto-Lei
n.o 184/89, de 2 de Junho, um suplemento de inspecção,
pondo fim ao regime transitório mantido para as gra-
tificações de inspecção pelo Decreto-Lei n.o 353-A/89,
de 16 de Outubro.

Porém, dado que estavam excluídas do âmbito de
aplicação do Decreto-Lei n.o 112/2001, acima citado,
as carreiras organizadas como corpo especial, designa-
damente as carreiras de inspecção de alto nível da Ins-
pecção-Geral de Finanças, à semelhança daquele
diploma, o Decreto-Lei n.o 205/2001, de 27 de Julho,
veio igualmente estabelecer um suplemento de função
inspectiva para o pessoal das carreiras de inspecção de
alto nível da Inspecção-Geral de Finanças, para com-
pensação dos ónus específicos inerentes ao exercício
daquela função.

O Decreto Regulamentar Regional n.o 15/94/M, de
26 de Novembro, veio, por outro lado, criar a orgânica
da Inspecção Regional de Finanças, respeitando o
modelo da Inspecção-Geral de Finanças, vertido fun-
damentalmente no Decreto-Lei n.o 353/89, de 16 de
Outubro.

Desta forma, e na sequência da transposição, na
Região Autónoma da Madeira, para a Inspecção Regio-
nal de Finanças das carreiras da Inspecção-Geral de
Finanças, designadamente no que se refere ao seu desen-
volvimento, conteúdo funcional e estatuto remunera-
tório, urge, por razões de equidade retributiva, criar
um suplemento à semelhança daqueloutro atribuído ao
nível do continente.

Assim:
A Assembleia Legislativa Regional da Madeira

decreta, ao abrigo da alínea a) do n.o 1 do artigo 227.o
da Constituição da República, da alínea c) do n.o 1
do artigo 37.o do Estatuto Político-Administrativo da
Região Autónoma da Madeira, na redacção dada pela
Lei n.o 130/99, de 21 de Agosto, e ainda do artigo 19.o
do Decreto-Lei n.o 184/99, de 2 de Junho, o seguinte:

Artigo 1.o

Suplemento de função inspectiva

1 — O pessoal dirigente de inspecção e o pessoal da
carreira de inspecção de alto nível da Inspecção Regio-
nal de Finanças da Região Autónoma da Madeira têm
direito a um suplemento de função inspectiva, para com-
pensação dos ónus específicos inerentes ao seu exercício.

2 — O suplemento a que se refere o número anterior
é fixado no montante de 20% da respectiva remuneração
base.

3 — O suplemento é abonado em 12 mensalidades
e releva para efeitos de aposentação, sendo considerado
no cálculo da pensão pela forma prevista na alínea b)
do n.o 1 do artigo 47.o do Estatuto da Aposentação.

Artigo 2.o

Equipas inspectivas

Para o desenvolvimento de acções de inspecção e
auditoria, contidas nos planos de actividade da Inspec-
ção Regional de Finanças, podem ser constituídas equi-
pas inspectivas, até ao máximo de duas, coordenadas
por inspectores designados anualmente para o efeito,
os quais têm direito a um acréscimo remuneratório cor-
respondente a 30% do valor do índice 100 da escala
salarial do regime geral da função pública.

Artigo 3.o

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação e produz efeitos desde 1 de Janeiro
de 2002.

Aprovado em sessão plenária da Assembleia
Legislativa Regional da Madeira em 11 de
Abril de 2002.

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

Assinado em 26 de Abril de 2002.

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


