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DESPACHO N.o O6|2O19IDRET

Considerando o Decreto-Lei n.o 77/97, de 5 de abril, que cria um novo

quadro legal para o transporte rodoviário de mercadorias perigosas,

cujas taxas foram fixadas pela Portaria n.o 30/2012, de 2 de março, que

prevê a atualização automática, a 1 de março de cada ano, tendo em

conta o índice de Preços no Consumidor, exceto habitação, na Região

Autónoma da Madeira, relativo ao ano anterior, que foi de 2,310o/o.

Nos termos da alínea d) do n.o 2 do artigo 3o do Decreto Regulamentar

Regional n." 18/2015/M, de 26 de outubro, determino o seguinte:

1. As taxas previstas na Portaria n.o 30/2012, de 2 de março, são

atualizadas para os valores constantes na tabela anexa a este

Despacho.

2. O presente despacho entra em vigor no dia 1 de março de

2019.

Funchal, 20 de fevereiro de 2019

A DIRETORA REGIONAL

lsabel Catarina Jesus Abreu Rodrigues
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a)A de modelo ótirova o:
-Análise do ro eto 280,65 €

-Aprovação da construção da unidade prototipo
com emissão do certificado de aprovação de

modelo rotóti
219,35 €

b) Aprovação das construções com base no
modelo rototi

- Aprovação de construção de cada unidade
com emissão do r tvo certificadoespet

218,35 €

c) Aprovação de construção de unidades
importadas com base no projeto e elementos

constituintes do processo de construção,
aprovados e autenticados no país de origem:

- Análise do projeto 290,65 €
- Aprovação da construção de cada unidade com

emissão do respetivo certificado
218,35 €

d) Autoriza ode o 93,51€
e) Renovação de autorização de utilização 218,35 €

f) lntervenção extraordinária resultante de
processos de alteração e ou reparação:

-Aprovação da alteração e ou reparação com
espetivo certificadoemissão do r

218,35 €

g) Alteração à lista de matérias previstas na

autoriza aoo de utiliza
218,35 €

g) Outros atos administrativos:
' - Alteração de titularidade na autorização ou

renovaçãir de utilizaçao
31,19 €

- Emissão de segundas vias de certificados, de
autorizações ou renovações de utilização 31,19 €

- Cancelamento do processo 15,54 €
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