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SUMÁRIO 

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E SECRETA
RIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS E PARLA
MENTARES 

Portaria 0.° 202/99 
Estabelece um conjunto de medidas preferênciais de atendi
mento aos utentes do Serviço Regional de Saúde da Região, 
com idade igualou superior a 65 anos. 

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL 
Portaria 0.° 203/99 

Actualiza a Portaria n." 208/82, de 28 de Dezembro (regu
lamento do JORAM). 

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
 
E SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS
 

SOCIAIS E PARLAMENTARES
 

Portaria n.° 202/99 

Considerada a importância fundamental que a terceira 
idade assume nas sociedades contemporâneas; 

Considerando que, face à sua importância social e número 
crescente aqueles devem reclamar dos vários responsáveis pelas 
entidades públicas, uma protecção preferencial, sobretudo nas 
áreas em que a idade se revela de maior acuidade, como é cer
tamente o caso da saúde e dos cuidados médicos; 

Considerando que, estamos no decurso do Ano Interna
cional das Pessoas Idosas e que o Governo Regional da 
Madeira, atento aos fenómenos sociais mais candentes, não 
podia deixar de ret1ectir a sua preocupação com a problemáti
ca da saúde na terceira idade; 

Pela presente Portaria se estabelece um conjunto de 
meios preferenciais de atendimento daqueles utentes no 
Serviço Regional de Saúde. 

Assim, ao abrigo do disposto na alínea d), do art.° 69, da 
Lei n." 130/99, de 21 de Agosto, manda o Governo Regional 
da Madeira através do Presidente do Governo Regional e do 
Secretário Regional dos Assuntos Sociais e Parlamentares 
aprovar o seguinte: 

1 - Os utentes do Serviço Regional de Saúde da Região 
Autónoma da Madeira, com idade igual ou superior a 
65 anos, têm prioridade relativamente aos demais uten
tes, no atendimento e marcação de consultas; na mar
cação e realização de actos cirúrgicos e na marcação e 
realização de todos e quaisquer meios auxiliares de 
diagnóstico, em todos os organismos oficiais sob tutela 

da Secretaria Regional dos Assuntos Sociais e 
Parlamentares, de acordo com os condicionalismos 
existentes. 

2 - Os Conselhos de Administração do Centro Hospitalar 
do Funchal e do Centro Regional de Saúde, deverão 
submeter a aprovação do Secretário Regional dos 
Assuntos Sociais e Parlamentares no prazo máximo 
de 30 dias, Regulamento para execução integral das 
medidas preconizadas pela presente Portaria. 

Presidência do Governo Regional e Secretaria Regional 
dos Assuntos Sociais e Parlamentares. 

Assinada em 24 de Novembro 1999. 

O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Alberto 
João Cardoso Gonçalves Jardim 

SECRETÁRIO REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS E 
PARLAMENTARES, Rui Adriano Ferreiro de Freitas 

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL 

Portaria 0.° 203/99 

A criação e regulamentação do Jornal Oficial da Região 
Autónoma da Madeira e, designadamente, a definição das 
regras da sua impressão gráfica foram aprovadas há duas 
décadas. 

Afigura-se conveniente e oportuno proceder à redefinição 
daquelas regras, com a consequente dotação de uma nova 
imagem gráfica do Jornal Oficial, sem quebra dos princípios 
que norteiam a sua publicação. 

Importa também considerar que o aumento dos custos de 
impressão e publicação do Jornal Oficial determina a impe
riosa necessidade de se rever os montantes actualmente 
vigentes para os custos da assinatura e venda avulsa. 

A actualização gradual a que ora se procede não perde de 
vista o disposto no n." 1 do artigo 10.° da Portaria n." 208/82, 
de 31 de Dezembro, embora fique ainda aquém da coinci
dência com a cobertura dos custos supra referidos. 

De igual passo, procede-se à substituição do regime de 
pagamento de anúncios o qual passa a ter por base a consi
deração da lauda, em detrimento do preço por linha. 

Nestes termos: 
No uso dos poderes legalmente conferidos pela alínea d) 

do artigo 69.° do Estatuto Político-Administrativo da Região 
Autónoma da Madeira, na redacção introduzida pela Lei n.o 

130/99, de 21 de Agosto, manda o Governo Regional da 
Madeira, pelo seu Presidente, o seguinte: 
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Artigo 1." 
Os artigos 9.° e 10.° da Portaria n." 208/82, de 31 de 

Dezembro, passam atera redacção seguinte: 

"Artigo 9."
 
Impressio",dimensões e cabeçalho
 

1 - O Jornal Oficia! da Região Autónoma da Madeira 
deverá ser impresso em papel branco tipo "EA 60 
gramas", de 2~jmm de altura por 210 mm de lar
gura, em tinta preta: 
a) A largura máxima de texto impresso será de 

180 mm; 
b) A altura máxima de texto impresso será de 

256 mm; 
c) A distânciamínima entre as colunasé de 8 mm. 

2 - O Jornal Oficial deverá ter aposto no cabeçalho, em 
linhas sucessivas, as menções seguintes: 
a) RegiãoAutónomada Madeira,em letrasmaiús

culas e brancas sobre um rectângulopreto cuja 
tonalidadeé de 90% e com 8mm de altura por 
180 mm de largura; 

b) Brazão da Região Autónoma da Madeira;
 
c) Jornal Oficial;
 
d) Dia da semana, dia, mês e ano.
 

3 - O sumário será constituído por um rectângulo de 
texto de 120 mm de largura e identificado mediante 
uma barra cinzenta de 50 mm de largura, disposta 
no lado esquerdo da página, na qual constará a 
designação da série e o número do exemplar. 

4 - Nas páginas interiores o texto que, não faça parte do 
sumário, será disposto em duas colunas. Na parte 
superior da cada página, sobre um rectângulo cin
zento de 8 mm de altura por 180 mm de largura, 
figurará: 
a) Nas páginas pares, o número de página, a 

identificação da série e o número do exem
plar e a data; 

b)	 Nas páginas ímpares, a data, a identificação 
da série, e o número do exemplar e o número 
de pagiaa, 

5 - O Jornal Oficial deverá ter aposto na última página: 
a) Informação relativa à tutela do Jornal 

Oficial; 
b) Tabela do valor das publicações;
 
c) Valor de cada página;
 
d) Tabela do valor das assinaturas;
 
e) Preço do exemplar com a taxa de imposto
 

legal incluída. 

Artigo 10.°
 
(Preço. assinaturas)
 

1 

2

3 - O custo de cada exemplar ou suplemento, avulso, 
fixa-se em cinquenta escudos por página. 

4 - O preço da assinatura anual de cada série fixa-se em 
quatro mil trezentos e setenta escudos. 

5 - O preço da assinatura anual das quatro séries fixa-se 
em doze mil e trezentos escudos. 

6 - Ao preço da assinatura anual pelo correio das quatro 
séries acrescerá a quantia de sete mil seiscentos e 
oito escudos, ao de três séries a quantia de seis mil 
quinhentos e oitenta escudos, ao de duas séries a 
quantia de quatro mil cento e noventa e seis escudos 
e ao de uma série a quantia de dois mil setecentos 
cinquenta e cinco escudos. 

7 - Aos preços referidos nos números anteriores acresce 
o montante devido a título de Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, à taxa legal em vigor." 

Artigo 2.° 
1 - Os preços por lauda ou por fracção de lauda de 

anúncio são os seguintes: 
a) Uma lauda 2754$00, cada; 
b) Duas laudas 2 987$00, cada; 
c) Três laudas .4 896$00, cada; 
d) Quatro laudas .5 211$00, cada; 
e) Cinco laudas .5 419$00, cada; 
f) Seis ou mais laudas 6 568$00, cada. 

2 - Aos valores referidos no número anterior acresce a 
importância devida pela liquidação do imposto apli
cável. 

Artigo 3." 
Fica revogada a Portaria n." 183/98, de 24 de Novembro. 

Artigo 4.° 
Este diploma produz efeitos a partir do dia 1 de Janeiro de 

2000. 

Presidência do Governo Regional. 

Assinada em 26 de Novembro de 1999. 

Pel' O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, José 
Paulo Baptista de Fontes 
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o preço deste número: 187$00 (IVAINCLUÍD04%) 

"Toda a correspondência relati
ASSINATURAS 

"O preço dos anúncios é de 230$00 

va a anúncios e a assinaturas do 
Completa (Ano) 
Uma Série 

19600$00 
7000$00 

(Semestral) 9800$00 
3600$00 por linha, acrescido do respectivo 

Jornal Oficial deve ser dirigida Duas Séries 
Três Séries 

" 
" 

12600$00 
16800$00 

6300$00 
8400$00 

NA, dependendo a sua publicação 

à Secretaria-Geral da Presidên do pagamento antecipado a efectuar 

cia do Governo Regional da 
Os valores acima referidos incluem os montantes devidos 

pelos portes de correio e pelo imposto aplicável. na Secretaria-Geral da Presidência 

Madeira". 
Números e Suplementos. Preço por página 45$00, 
ao qual acresce o montante do imposto aplicável do Governo Regional da Madeira". 

(Portaria n.· 183/98, de 24 de Novembro). 

Execução gráfica "Jornal Oficial" 




