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Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 de abril, e do 
disposto no artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de 
julho, na alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 
21 de fevereiro, na redação dada pela Lei n.º 22/2015, de 17 
de março e no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 
de junho, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 99/2015, de 2 
de junho, e no n.º 1 do artigo 29.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro, manda o 
Governo Regional da Madeira, através do Vice-Presidente do 
Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares e da 
Secretária Regional de Ambiente, Recursos Naturais e  
Alterações Climáticas, o seguinte:  

 
1 -  Redistribuir e alterar os encargos orçamentais 

previstos na Portaria n.º 570/2019, publicada no 
Jornal Oficial, I Série n.º 153, de 19 de setembro, 
que alterou a Portaria n.º 644/2018, publicada no 
Jornal Oficial, I Série, n.º 214, de 27 de dezembro, 
que alterou a Portaria n.º 317/2018, publicada no 
Jornal Oficial, I Série, n.º 136, 2º Suplemento, de 
24 de agosto, referentes à aquisição de serviços 
silvícolas tendo em vista a “Beneficiação do 
coberto florestal da Terra Chã”, no valor global de 
€ 221.599,33 (duzentos e vinte um mil quinhentos 
e noventa e nove euros e trinta e três cêntimos), 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, que ficam 
escalonados na forma abaixo indicada:  

 
- Ano Económico de 2019 ...........................  € 0,00 
- Ano Económico de 2020 ................. € 119.959,10   
- Ano Económico de 2021 .................  € 101.640,23 

 
2 -  As importâncias fixadas para o ano económico de 

2021 poderão ser acrescidas, respetivamente, dos 
saldos que se apurarem na execução orçamental de 
2020. 

 
3 -  A despesa relativa ao ano económico de 2020 terá 

cabimento na rubrica com a classificação econó-
mica D.07.01.05.S0.00, classificação funcional 
246, fontes de financiamento 354 e 453, programa 
051, medida 033, projeto 51924, a inscrever no 
Orçamento Privativo do Instituto das Florestas e 
Conservação da Natureza, IP-RAM. 

 
4 -  A presente portaria entra imediatamente em vigor. 
 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos 

Parlamentares e Secretaria Regional de Ambiente, Recursos 
Naturais e Alterações Climáticas, no Funchal, aos 13 dias 
do mês de dezembro de 2019. 

 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL E DOS 

ASSUNTOS PARLAMENTARES, Pedro Miguel Amaro de 
Bettencourt Calado 

 
A SECRETÁRIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS 

NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, Susana Luísa 
Rodrigues Nascimento Prada 

 
 

Portaria n.º 717/2019 
 

de 20 de dezembro 
 

Dando cumprimento ao disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 
22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, mantido em 
vigor pela alínea f), n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, revogado pelo Decreto-Lei 
n.º 40/2011, de 22 de março e repristinado pela Resolução 
da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 de abril, e 

do disposto no artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 
de julho, na alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 
n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na redação dada pela Lei 
n.º 22/2015, de 17 de março e no artigo 11.º do Decreto-Lei 
n.º 127/2012, de 21 de junho, na redação dada pelo 
Decreto-Lei n.º 99/2015, de 2 de junho, e no n.º 1 do artigo 
29.º e n.º 1 do artigo 32.º do Decreto Legislativo Regional 
n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro, manda o Governo 
Regional da Madeira, através do Vice-Presidente do 
Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares e da 
Secretária Regional de Ambiente, Recursos Naturais e 
Alterações Climáticas, o seguinte:  

  
1 -  Redistribuir e alterar os encargos orçamentais 

previstos na Portaria n.º 265/2019, publicada no 
Jornal Oficial, I Série, n.º 71, de 9 de maio, 
referentes à empreitada de “Construção de 
Reservatório e Rede de Incêndio do Caminho dos 
Pretos”, no valor global de 1 758 100,00 EUR (um 
milhão, setecentos e cinquenta e oito mil e cem 
euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, 
que ficam escalonados na forma abaixo indicada:  

 
- Ano económico de 2019 ............................  € 0,00  
- Ano económico de 2020 ..............  € 1 758 100,00 

 
2 -  A despesa emergente da celebração do contrato 

prevista para o ano económico 2020 terá cabimento 
na rubrica com a classificação económica 
D.07.01.04.S0.00, classificação funcional 246, 
fontes de financiamento 354 e 453, programa 051, 
medida 033, projeto 51965, a inscrever no 
Orçamento Privativo do Instituto das Florestas e 
Conservação da Natureza, IP-RAM.   

 
3 -  A presente portaria entra imediatamente em vigor. 
 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos 

Parlamentares e Secretaria Regional de Ambiente, Recursos 
Naturais e Alterações Climáticas, no Funchal, aos 13 dias 
do mês de dezembro de 2019. 

 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL E DOS 

ASSUNTOS PARLAMENTARES, Pedro Miguel Amaro de 
Bettencourt Calado 

 
A SECRETÁRIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS 

NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, Susana Luísa 
Rodrigues Nascimento Prada 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 
Portaria n.º 718/2019 

 
de 20 de dezembro 

 
O regime jurídico de acesso e de exercício da atividade 

de organização de campos de férias foi estabelecido na 
Região Autónoma da Madeira através do Decreto 
Legislativo Regional n.º 6/2019/M, de 5 de agosto. 

Os prazos para a realização da vistoria referidas nos  
n.ºs 3 e 4 do artigo 12.º, do mencionado diploma legal, são 
fixados em portaria do membro de Governo Regional 
responsável pela área da juventude. 

A presente Portaria vem assim estabelecer os prazos 
para a realização das vistorias dos campos de férias que 
funcionem em  instalações que se destinam a outros fins 
que não se encontrem compreendidas na área de objeto do 
procedimento do controlo prévio, bem como, das insta-
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lações e equipamentos quando destinados ao alojamento e 
pernoita dos participantes em campos de férias. 

Foram ainda observadas todas as formalidades exigidas 
para a elaboração deste Regulamento, nos termos do artigo 
98.º do novo Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.  

Nestes termos, manda o Governo Regional da Madeira 
através do Secretário Regional de Educação, Ciência e 
Tecnologia ao abrigo do disposto na alínea d), do artigo 69.º, 
do Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma da 
Madeira, aprovado pela Lei n.º 13/91, de 5 de junho, com as 
alterações introduzidas pelas Leis n.ºs 130/99, de 21 de agosto 
e 12/2000, de 21 de junho, conjugado com o n.º 8 artigo 12.º 
do Decreto Legislativo Regional n.º 6/2019/M, de 5 de agosto 
e alínea d), do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar 
Regional n.º 8-A/2019/M, de 19 de novembro, com as 
retificações introduzidas pela Declaração de Retificação 
n.º 59/2019, de 5 de dezembro, o seguinte: 

 
Artigo 1.º 

Objeto 
 
A presente Portaria estabelece os prazos para a 

realização da vistoria a que se refere os n.ºs  3 e 4 do artigo 

12.º do Decreto Legislativo Regional n.º 6/2019/M, de 5 de 
agosto. 

 
Artigo 2.º 

Prazos Vistoria 
 
A vistoria a que se refere os n.ºs  3 e 4 do artigo 12.º  do 

Decreto Legislativo Regional n.º 6/2019/M, de 5 de agosto 
deve ser realizada no período máximo de 12 meses e 
mínimo de 30 dias, antes da abertura do campo de férias e 
realização das atividades. 

 
Artigo 3.º 

Entrada em vigor 
  
A presente portaria entra em vigor no dia útil seguinte 

ao da sua publicação. 
 
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia 

aos 16 dias do mês de dezembro, de 2019. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho 
 

 

 
 
 
  




