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O GRM vincula-se a avaliacao e exame trimestral do Programa pelo Ministerio das 
-----------Fman9as, atento-o prmc1p10· do controlcr·aque-esta·su1e1ta a aurnnom1a fmanceira cla 

REGIAO nos termos do artigo 13.Q da Lei Organica n.? 1/2007, de 19 de fevereiro, na 
redacao dada pelas Leis Organicas n.Ps 1/2010, de 29 de marco, e 2/2010, de 16 de junho, 
estando os desembolsos adicionais dependentes de uma avaliacao de condicionalidade, a 
realizar pelo Ministerlo das Financas, atraves da avaliacao do cumprimento dos limites 

Limites quantitativos do Programa e controlo 
O GRM cornpromete-se a reduzir o saldo conjunto da Administracao Publica Regional e 
empresas reclassificadas, numa 6tica de contabilidade nacional, para -158 milhoes de 
euros (equivalente a -3.1 % do PIB da Regiao baseado nas projecoes atuais1) em 2012, 
para -39.6 milhoes de euros (-0.8% do PIB) em 2013, para 17.5 mllhoes de euros (0.3% 
do PIE) em 2014 ea reducao do racio da divida, em percentagem do PIB, a partir de 2013, 
que garantem a sustentabilidade da divida da Regiao Aut6noma da Madeira. 

A REGIAO e as empresas publicas reclassificadas comprometem-se a nao contrair 
emprestimos ou operacoes de cobertura de risco de taxa de juro durante a vigencia deste 
Program a. 

O.pagamento_da dfvida erlaresponsabtltdadeda REGIAO e .a.aceitacaodo presente 
Programa e feita de forma voluntaria e incondicional, reconhecendo a REGIAO que 
nenhum desernbolso tera lugar previarnente a celebracao do contrato de ernprestimo 
corn a Republica, 

Os limites quantitativos e os outros objetivos do Programa serao atingidos atraves de 
medidas estruturais de consolidacao orcamental consistentes assentes, essencialmente, 
na reducao da despesa publica e, no aumento da receita, procurando-se minimizar os 
efeitos <las medidas nos grupos e sectores mais vulneraveis e garantindo a diversificacao 
das atividades econornicas. 

O Governo Regional da Madeira (GRM) solicitou assistencia financeira par parte da 
Republica Portuguesa, para inverter o desequilfbrio da situacao financeira da Regiao 
Aut6noma da Madeira (REGLI\O) e, assim, garantir a sustentabilidade das financas 
publicas. 

Este documento descreve os limites quantitativos e os objetivos do Programa de 
Ajustamento Econ6mico e Financeiro da Regiao Aut6noma da Madeira (Programa), as 
medidas a adotar pela REGIAO para alcancar esses objetivos e os termos em que a 
assistencia sera prestada. 
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quantitativos e os objetivos definidos neste Programa, incluindo os limites quantitativos 
trimestrais para o saldo orcamental em contabilidade publica, 

Para o ano de 2012, os objetivos trimestrais a que se refere o ponto anterior sao, em 
termos acumulados, -94M€ no primeiro trimestre, -158 M€ no segundo trimestre, - 
178M€ no terceiro trimestre e -194M€ no quarto trimestre. Estes obj etivos foram 
calculados tendo em conta o saldo resultante da conta da Regiao Aut6noma da Madeira, 
em contabilidade publica, considerando o nao aumento dos encargos assumidos e nao 
pagos bem como o nao pagamento de dividas de anos anteriores. Para os anos seguintes, 
os objetivos trimestrais serao definidos nos respetivos orcarnentos da REGIAO. 

Para efeitos da consideracao das dividas comerciais da REGIAO no ambito do Programa, o 
GRM devera submeter ao Ministerio das Financas uma lista completa com indicacao e 
disponibilizacao das correspondentes faturas ate trinta dias ap6s assinatura do 
Programa. As faturas disponibilizadas serao objeto de veriflcacao e circularizacao pela 
Inspecao-Geral de Financas (IGF), devendo a analise final constar de um relat6rio a 
concluir ate ao final do primeiro trimestre de 2012. Com base nesse relatorio, o GRM 
elaborara um piano de pagamento das dfvidas certificadas pela IGF e desenvolvera com 
os credores todas as diligencias necessarias a renegociacao das dividas que venham a ser 
especificamente identificadas no relat6rio para efeitos de renegociacao. 

O GRM compromete-se a criar, durante o primeiro trimestre de 2012, uma aplicacao 
Informatica para disponibilizacao ao Ministerio das Financas de toda a informacao 
necessaria ao acompanhamento do Programa. 

O Programa vigorara ate 2015 e sera atualizado regularmente de forma a garantir a sua 
compatibilidade com o Programa de Assistencia Econ6mica e Financeira (PAEF) da 
Republica Portuguesa em vigor. 

-- ----------------------------- Casoos limites definidosparao-saldo orcamentale paraadfvida nao-sejamcumpridos ou- 
se for razoavelmente expectavel o seu nao cumprimento, o GRM adotara as medidas 
necessarias de modo a corrigir os desvios identificados. 

Para dirimir eventuais litigios resultantes da interpretacao e aplicacao do contrato de 
ernprestimo que sera celebrado ao abrigo do presente Prograrna, a REGIAO e a Republica 
Portuguesa determinam o fora judicial de Lisboa, coma fora cornpetente. 

Como condicao previa a realizacao do primeiro desembolso pela Republica nos termos do 
contrato de emprestimo, a REGIA.O desiste dos processes que se encontrem pendentes 
em tribunal e que tenham corno re a Reptiblica Portuguesa e versem sob re areas ou 

---------------~~t~ri~~~!:_l<1_!i~~~_!~~-~!_a_5?!~J:~~a-~~eiras_subjacentes_ao desenho dopresente Programa. _ 
Constitui motivo de suspensao da execucao do Programa e eventual causa de reernbolso 
imediato dos montantes desembolsados ate a data da suspensao (acrescidos dos juros 
corridos) o incumprimento do presente Programa. 

A REGIA.0, por intermedio nomeadamente do GRM, compromete-se a adotar as medidas 
necessarias a implementacao do presente Programa, criando as condicoes necessarias 
para que as rnedidas desencadeadas pelo Governo da Repiiblica com dimensao regional 
possam ser aplicadas na REGIAO. 



1. 0 GRM compromete-se a submeter para analise do Ministerio das Financas, ate 
marco de 2012, a proposta de Orcamento da RAM (ORAM) para 2012 antes da sua 
aprovacao pelo GRM para efeitos de submissao a Assembleia Legislativa da RAM. 
As propostas de Orcamento para os anos de aplicacao deste Programa serao 
analisadas pelo Ministerio das Financas no mes de outubro do ano anterior ao 
exercfcio a que dizem respeito, 

2 .... 0 GRMaceita que o Relatorio do ORAMpasse a .. incluiras seguintes sec<;oes:a)---- 
estrategia orcamental de media prazo: b) analise de riscos orcamentais e c) analise 
referente a despesa fiscal, utilizando para tal os termos definidos no PAEF para a 
Republica Portuguesa. 

3. 0 GRM compromete-se a implementar e executar rigorosamente os ORAM, sendo 
os resultados avaliados atraves de metas e indicadores trimestrais [ em abril, julho, 
outubro e janeiroJ. 

4. 0 GRM obriga-se a elaborar, com frequencia mensal, um boletim de execucao 
orcamental, no qual conste a evolucao da receita e despesa, evolucao da situacao 
financeira das - empresas publicas reclassificadas e, bem assim, a evolucao dos 
compromissos e dfvidas [T2-2012]. 0 referido boletim cornecara a ser divulgado __ _ _ __ _ , 

- ""no inicfo""cio--se"gundo--s-emes"tre~-atraodia-30do mes seguinte aquele a que ' 
respeita. 

5. 0 GRM compromete-se a uniformizar os prazos de apresentacao do ORAM, 
prestacao e encerramento das contas com os prazos aplicaveis a Republica [T4- 
2012]. 

6. 0 GRM requer com a assinatura deste Programa, nos termos do artigo 38.9 da Lei 
Organica n.Q 1/2007, na redacao dada pelas Leis Organicas n.Ps 1/2010, de 29 de 
marco, e 2/2010, de 16 de junho, o apoio do lnstituto de Gestao da Tesouraria e do 
Credito Ptiblico, LP. (IGCP) e aceita que, a partir da assinatura do contrato de : 

____________ emprestimo, __ o____l_GCE._s.eJa... _ .responsavel.Lpela __ organizacao __ da __ erntssao.. ... e.. ... i.- 
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Processo orfamental e gestiio da divida 

iii) Os desembolsos para efeitos de pagamento de dividas comerciais ficam sujeitos a 
certificacao dessas dividas pela IGF e, se aplicavel, apes renegociacao das 
mesmas com os respectivos credores. 

ii) Aplicacao do principio da sustentabilidade da atividade, garantindo-se, contudo, 
e sempre que aplicavel, o criteria do preco social associado a condicao de 
recursos. 

se circunscrevam. 

Principios gerais: 

Medidas 

GOVERNO REGIONAL 

'l 
Aplicacao imediata e automatica na REGIAO das medidas tomadas a nivel 
nacional que visam garantir o cumprimento dos objetivos do PAEF, adoptando, 
se necessario, as devidas adaptacoes atraves da regulamentacao da legislacao 
regional e das leis emanadas dos orgaos de soberania que nao reservem para 
estes o respectivo poder regulamentar, ou desenvolvendo para o arnbito regional 
os prindpios ou as bases gerais dos regimes juridicos contidos em lei que a eles 

i) 

REGIA.O AUTONOMA DA MADEIRA '' S. -- R . . 
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12. 0 GRM compromete-se a tomar medidas para reduzir os custos com o pessoal. Em 
concreto, o GRM vincula-se nos seguintes terrnos: 
a) A aplicacao das medidas previstas na Lei de Orc;amento do Estado para 2012 

(OE 2012) no que se refere as rernuneracoes dos trabalhadores em funcoes 
publlcas da REGIAO, incluindo o Sector Publico Empresarial, comprometendo- 
se a nao aplicar medidas compensat6rias que aumentem a despesa; 

b) A reducao anual de, pelo menos, 2% dos trabalhadores em funcoes publicas da 
REGIAO e implementacao da mobilidade especial dos trabalhadores em , 

______________ fun0es_I!ublicas da REGIAO, como forma de assemrarobom funcionarnento i 
4 

Despesa 
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acompanhamento da gestao da divida publica da REGIAO, bem como pela gestao 
de operacoes de derivados e das suas empresas publicas reclassificadas. 

7. Durante a vigencia deste Programa, a REGIAO compromete-se a nao aumentar o 
endividamento nem a concretizar operacoes de derivados, incluindo as suas 
empresas piiblicas reclassificadas. 

8. 0 GRM compromete-se a assegurar que as empresas publicas regionais nao 
reclassificadas submetam a parecer previo do IGCP todas as operacoes de 
financiamento de prazos superiores a 1 ano, bem como todas as operacoes de 
derivados, e a seguir as recomendacoes do IGCP nesta materla, cabendo ao 
Secretario Regional com a tutela das financas a decisao sabre a concretizacao 
dessas operacfies. 

9. 0 GRM obriga-se a implementar uma estrategia para o pagamento de 
compromissos em atraso sujeita a aprovacao do Ministerio das Financas [Tl- 
2012]. 

10. No arnhito do controlo e acompanhamento da situacao financeira e orcarnental da 
REGIA.O, por parte da Republica Portuguesa e, em particular, do Ministerio das 
Financas, o GRM: 
a) Assume o compromisso de uma estreita colaboracao com a IGF, no que 

respeita, em especial, ao controlo e acompanhamento da situacao orcarnental 
e a certiflcacao de pagamentos, assegurando o acesso oportuno a toda a 
informacao que a IGF considere indispensavel, durante a vigencia do 
Program a; 

b) Compromete-se, ainda, a adotar, em articulacao com os services do Ministerio 
das Financas, as medidas de natureza juridica ou outras que, de forma clara e 
inequivoca, prevejam expressamente no ordenamento juridico regional a 

_ competenciadeflscalizacaodaIflfi [Tl~2012]; _ 
c) Compromete-se a aprovar e/ou desenvolver as medidas legislativas que se 

revelem necessarias a boa execucao do Programa. 
11. Nos contratos de ernprestimo em vigor em que o garante ou o mutuario seja a 

REGIA.O, quando as garantias prestadas ao mutuante nao sejam suficientes, as 
mesmas poderao ser substituidas pela concessao de garantia pessoal do Estado, 
mediante solicitacao do GRM para o efeito. 

II S. R. 

---~-- 
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b) 0 piano de reducao deve ser desenvolvido por cada departarnento 
governarnental sob a coordenacao do Vice-Presidente da Regiao Aut6norna da 
Madeira e do Secretario Regional corn a tutela das financ;:as; 

c) 0 parecer favoravel do Secretario Regional com a tutela das financ;:as so sera 
emitido quando esteja dernonstrada a reducao efetiva das unidades organicas 
e dos cargos dirigentes em, pelo rnenos, 15% face a situacao de partida; 

g) Ao-congelamento dos salaries no--sector publico, em termos nominals, em- 
2012 e 2013, e a limitacao de prornocoes, nos termos do aplicavel aos 
trabalhadores em funcoes piiblicas na administracao central do Estado. 

13. 0 GRM compromete-se a proceder a apresentacao ate ao final de T2-2012 de um 
piano de reducao dos cargos dirigentes e das unidades administrativas em, pelo 
rnenos, 15% ate ao final de 2012 face a T3-2011 atentos os seguintes pnncipios e 
regras: 

a) 0 plano de reducao deve assentar nurn levantamento de unidades 
administrativas e dos respetivos cargos dirigentes, ocupados e vagos, 
referentes a todos os servic;:os e organisrnos da REGIAO, a realizar ate final de 
rnarc;:o de 2012, devendo ser comunicado ao Governo da Republica logo que - 
concluido: 

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA 7 
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dos servic;:os publicos, elaborando e apresentando ao Governo da Republica 
um plano previsional e de estrategia de implementacao da reducao do numero 
de trabalhadores em funcoes publicas na REGIAO para 2012 e demais anos de 
aplicacao do Programa, tendo em consideracao o piano de reducao de cargos 
dirigentes e de unidades administrativas, bem como a meta de reducao de 2% 
dos trabalhadores em funcoes publicas da REGIAO; 

c) A estrita execucao do plano previsional e de estrategia de implementacao da 
reducao do numero de trabalhadores em funcoes publicas da REGIAO para 
2012 e anos seguintes, seguindo o que venha a ser executado a nivel da 
adrninistracao central do Estado ou acordado no ambito do PAEF; 

d) A execucao do plano previsional e de estrategia de implementacao da reducao 
do mimero de trabalhadores em funcoes na REGIAO para 2012 que deve 
contemplar medidas de contingencia a acionar imediatamente pelo GRM face 
ao incumprimento da meta de reducao de 2% de trabalhadores em funcoes 
piiblicas: 

e) Ao acolhimento, com as necessarias adaptacoes, no ordenamento juridico da 
REGIAO, da Lei n.? 53/2006, de 7 de dezembro, na redacao que vigorar, da 
aplicacao da situacao de mobilidade especial aos trabalhadores em funcoes 
publicas da REGIAO; 

f) A apresentacao ao Governo da Republica, ate final do 1.Q trimestre de 2012, 
dos projetos de diploma que tern por objeto a concretizacao das medidas 
referidas nas alineas anteriores, assumindo a sua conforrnacao com as 
medidas adotadas pelo Governo da Republics, de modo a garantir a sua 
aprovacao ate ao final do T2-2012; 

II S. R . 

.. ,.- 
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c) Revogacao do regime especial de ajudas de custo, aprovado pelo Decreto 
Legislativo Regional n.Q 29/98/M, de 29 de dezembro [Tl-2012]. 

16. 0 GRM compromete-se a aplicar aos trabalhadores em funcoes ptiblicas da 
REGIAO o regime de vinculacao, de carreiras e de remuneracoes dos trabalhadores 
que exercem funcoes publicas, Para tanto o GRM ira proceder a conformacao do 
Decreto Legislativo Regional n.? 1/2009/M, de 12 de janeiro, com o exposto nos 
Acordaos n.? 256/2010 e n.? 33/2011 do Tribunal Constitucional e com a Lei n.? 
12-A/2008, de 27 de fevereiro, na redacao que vigorar, devendo o referido projeto 
de diploma ser acompanhado por uma avaliacao sabre a reversao dos seus efeitos 

d) 0 plano de reducao de cargos dirigentes e de unidades administrativas, 
incluindo os respetivos pareceres favoraveis, deve ser apresentado ao 
Governo da Republica ate final de T2-2012; 

e) 0 GRM assume a introducao das alteracoes necessarias ao plano de reducao de 
cargos dirigentes e de unidades administrativas, tendo em vista o 
cumprimento das metas de reducao assumidas; 

t) 0 GRM assume a estrita execucao do plano de reducao de cargos dirigentes e 
de unidades administrativas, incluindo quaisquer ajustamentos necessaries, 
ate ao final de 2012; 

g) 0 acompanhamento da execucao do piano pelo Governo da Republica sera 
realizado atraves do Ministerio das Financas e recorrendo ao Sistema de 
Informacao da Organizacao do Estado, em base trimestral, devendo o GRM 
assegurar, para tanto, o estrito cumprimento das obrigacoes definidas nos 
termos da Lei n.Q 57 /2011, de 28 de novembro, e do Protocolo a que se refere 
o n.? 2, do artigo 7.Q daquela lei. 

14. 0 GRM compromete-se a proceder a suspensao do pagamento dos subsidios de 
ferias e de Natal, nos termos constantes da LOE 2012. 

15. 0 GRM compromete-se a proceder a suspensao ou reducao do pagamento de 
subsidies ou abonos destinados a compensar custos de insularidade, bem como 
quaisquer outras rernuneracdes acess6rias ou de efeito equivalente atribufdas na 
REGIAO. Em concreto, sera feito um levantamento exaustivo dos abonos e outras 
rernuneracfies em vigor [Tl-2012], corn vista a racionalizacao e/ou eliminacao dos 
abonos e rernuneracoes desta natureza [T3-2012], vinculando-se o GRM desde ja a 
adocao das seguintes medidas: 
a) -- -Revogac;aodo-----subsidiode insularidade -- previsto-- no-Decreto--Legislativo---- 

Regional n.? 4/90/M, de 18 de Janeiro, alterado pelo Decreto Legislativo 
Regional n.? 3/2002/M, de 1 de rnarco, com efeitos financeiros a partir do 
primeiro dia util do mes seguinte ao da aprovacao do presente Programa; 

b) Reducao de 30% para 15% do subsidio pelo exercicio de funcoes publicas por 
trabalhadores na Ilha do Porto Santo, decorrente do Decreto-Lei n.? 76/71, de 
18 de marco, da Resolucao n.Q 371/79, de 29 de novembro, do Decreto 
Legislativo Regional n.Q 2/92/M, de 7 de marco, e do artigo 43.Q do Decreto 
Legislativo Regional n.Q 45/2008/M, de 31 de dezembro, a partir do primeiro 
dia util do mes seguinte ao da aprovacao do presente Prograrna; 

GOVERNO REGIONAL 
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18. 0 GRM compromete-se a realizar o levantamento dos regimes especiais de 
subvencao nas areas da saude, educacao, transportes, seguranc;:a social e outros 

----EJ:ue--ee-n-sti-tua-m-e-speeiJi-ei-d-ad-e-s-rngio-nai-s-ate-Ti---2-(J1-2,----f om-vi.sta-a----raGi onalizacao, - - -- -- ---------,-- 
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c) O regime do sector empresarial regional e o estatuto dos gestores publicos 
regionals, constantes, respetivamente, dos Decretos Legislativos Regionais n.Q 
13/2010/M e 12/2010/M, ambos de 5 de agosto, devem ser conformados, 
com as devidas adaptacoes, ao Regime [uridico do Sector Empresarial do 
Estado e das Empresas Ptiblicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.? 558/99, de 17 
de dezembro, e ao Estatuto do Gestor Publico, aprovado pelo Decreto-Lei n.Q 
71/2007, de 27 de marco ou como a qualquer alteracao destes que entretanto 

------ __ __ __ ---- __ ----- .venha.a .. seraprovada,.e-eliminandoqualqueLtratamento_mais__ favoravel dos, _ _ -· -· _ 
gestores e trabalhadores do sector empresarial regional em relacao aos 
gestores e trabalhadores do Sector Empresarial; 

d) 0 GRM deve apresentar ao Governo da Republica, ate final do T2-2012, os 
projetos de diploma que tern por objeto a concretizacao das medidas referidas 
nas alineas anteriores, assumindo a sua conformacao e garantindo as 
condicoes para a sua aprovacao ate ao final do T3-2012. 

a) Proceder a conformacao, com as devidas adaptacoes, do quadro normativo da 
REGIAO com a Lei n.? 64/2011, de 22 de dezembro, que modifica os 
procedimentos de recrutamento, selecao e provimento nos cargos de direcao 
superior da Administracao Publica, procedendo a quarta alteracao a Lei n.? 
2/2004, de 15 de Janeiro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos 
services e organismos da administracao central, regional e local do Estado, e a 
quinta alteracao a Lei n.Q 4/2004, de 15 de Janeiro, que estabelece os 
principios e normas a que deve obedecer a organizacao da adrninistracao 
direta do Estado, eliminando qualquer tratamento mais favoravel dos 
dirigentes e trabalhadores em funcces publicas da REGIAO em relacao aos 
trabalhadores da administracao central do Estado; 

b) Proceder a conforrnacao, com as devidas adaptacoes, do regime [uridico 
decorrente do Decreto Legislativo Regional n.Q 27 /2009/M, de 21 de agosto, 
com o sistema integrado de gestao e avaliacao do desempenho na 
administracao publica (SIADAP), aprovado pela Lei n.Q 66-B/2007, de 28 de 

.dezernbrn, ... eliminando .. qualquertratamento .mais favorave]. . dosdirigentes .e. 
trabalhadores em funcoes publicas da REGIAO em relacao aos dirigentes e 
trabalhadores em funcoes publicas da administracao central do Estado; 
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relativamente a situacoes entretanto constituidas. 0 projeto de diploma e o 
documento de avaliacao devem ser apresentados ao Governo da Republica ate ao 
final do Tl-2012 e submetido a aprovacao da Assembleia Regional ate T2-2012. 

17. 0 GRM compromete-se a rever ate ao final do T3-2012 os normativos regionais 
referentes ao estatuto do pessoal dirigente dos services e organismos da 
adrninistracao direta e indireta da REGIAO, ao sistema de avaliacao de 
desempenho da administracao regional, ao regime jurfdico do sector empresarial 
regional e ao estatuto dos respetivos gestores publicos, de modo a conformar os 
mesmos com as solucoes normativas que vigorem para a administracao central do 
Estado: 
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e/ou eliminacao dos regimes especiais de subvencao nao indispensaveis [T3- 
2012]. 

19. 0 GRM obriga-se a realizar o levantamento de subsidtos e outros apoios 
concedidos em 2010 e 2011 [Tl-2012], incluindo as areas do desporto, da saude e 
da educacao, para garantir uma reducao minima da despesa em 22 milh6es de 
euros em 2012 face a 2011, sendo que na area do desporto a reducao nao devera 
ser inferior a 15%. Sera conferida maior seletividade na atribuicao de subsidies e 
apoios, implementando um rigoroso controlo da aplicacao dos mesmos e uma 
maior exigencia na prestacao de contas, que serao objeto de acompanhamento e 
fiscalizacao par parte da Inspecao Regional de Financas, 

20. 0 GRM vincula-se a reduzir as despesas com prestacoes sociais em especie em 
2012 de forma permanente em, pelo menos, 3,9 milhoes de euros. 

21. 0 investimento (FBCF) previsto para 2012 nao excedera os 150 milhces de euros 
atentos os seguintes pressupostos e condicoes: 

a) Reavaliacao, numa perspetiva de custo-beneficio e oportunidade, dos 
processos de obras e fornecimentos de bens e services em curse, de valor 
superior a 0,5 milhoes de euros e suspensas novas adjudicacoes de obras e 
fornecimentos de bens e services, excecionando-se situacoes urgentes, 
inadiaveis, devidamente fundamentadas, com financiamento e cobertura 
orcamental garantida, designadamente a Lei Organica n.? 2/2010, de 16 de 
junho ("Lei de Meios") e fundos comunltarios, previamente autorizadas 
pelo Secretario Regional com a tutela das financas: 

b) Fixacao das despesas de investimento (FBCF) da Regiao previstas para 
2013 e anos seguintes, para um valor, no maximo, de 150 milhfies de euros. 
Para o efelto, sera efetuado, em colaboracao com a IGF, um levantamento 
exaustivo de todos os contratos em curso e avaliacao dos mesmos quanta a 
sua .indispensabilidade e.viabilidade, capaci dade finan ceira.para os.realizar .. 
e eventuais indernnizacoes a pagar em caso de suspensao [T2-2012]. 

22. 0 GRM compromete-se a reduzir as transferencias para os Servicos e Fundos 
Aut6nomos de forma perrnanente, no minima, em 500 mil euros, expurgando os 
efeitos das medidas referentes as remuneracoes, 

23. 0 GRM obriga-se a apresentar um plano estrategico ate T2-2012 para reduzir os 
custos no sector da saude, de forma a garantir a sua sustentabilidade, e tornara as 
medidas necessarias para atingir esse objetivo [ver medidas sector da saude], 

24. 0 GRM compromete-se a reduzir o peso do sector da educacao no ORAM face a 
2011, expurgando os efeitos das medidas referentes as rernuneracoes, sem, com 

------·---··-- )sso, colocar emcausa_a quaHdade_do ensino. Estameta sera atingida atraves das _ 
seguintes acoes: 
a) Reestruturacao das estruturas escolares e do seu funcionamento no perfodo 

noturno [T3-2012]; 

b) Reavaliacao dos apoios concedidos as instituicoes particulares, que devem 
refletir as medidas tomadas pela REGIAO ao nivel da rernuneracao dos 
professores [trabalhadores publicos] e da ractonalizacao das despesas de 
funcionamento. 

25. 0 GRM assegurara que os organismos gestores dos fundos comunitarios , 
·-·-----·--garanhrao-que-os-projet:os--serae-aprovados-pel-a-t--ax-a--maxima-de·eemparHcif)ayae---·····---····--·-··-r-- 
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------------------------- --- -- ---- ---- - --------- -- -------- ---------------------------------'--- 

admitida em cada momenta pelos regulamentos, e que serao adotados, assim que 
legalmente possivel, todos os procedimentos para garantir a reprograrnacao dos 
projetos que possam beneficiar do aumento dessas taxas, de modo a reduzir a 
despesa publica associada. 

26. 0 GRM obriga-se a apresentar um piano e desenvolver as iniciativas com vista a 
reducao dos custos decorrentes de arrendamentos de im6veis onde funcionam os 
services publicos ate T3-2012, a implementar, o mais tardar, a partir de 1 de 
Janeiro de 2013, salvo impedimentos contratuais. 
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Receita 

27. A REGIAO compromete-se a aplicar as reducoes dos beneficios e deducoes fiscais 
em sede de IRS nos termos e condicoes previstos na legislacao nacional, com 
efeitos a partir de 1 de janeiro de 2012. 

28. A REGIAO vincula-se a tornar as taxas do IRS e IRC aplicaveis na REGIAO iguais as 
taxas aplicaveis em Portugal continental, eliminando-se o diferencial de taxas 
nestes impostos, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2012. Durante a vigencia 
do Programa, as tabelas de retencao na fonte em sede de IRS a aplicar na REGI.AO 
serao as mesmas que vigoram no Continente. 

29. A RE GI.AO obriga-se a aplicar a llmitacao da deducao de prejuizos fiscais nos 
termos e condicoes previstos na legislacao nacional para efeitos de IRC e IRS, com 
efeitos a partir de 1 de janeiro de 2012. 

30.As taxas de IVA aplicaveis na REGIAO serao aumentadas a partir de 1 de abril de 
2012, reduzindo-se o diferencial face as taxas de IVA aplicaveis em Portugal 
continental para 1 ponto percentual. 

31. A derrama regional aplicavel na REGIAO sera agravada nos mesmos termos 
previstos para a derrama.estadual, em .resultado.das .. alteracoes .introduzidas pela _ 
Lei do Orcamento do Estado para 2012, harmonizando-se os limiares e taxas 
aplicaveis, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2012, e procedendo-se as 
consequentes alteracoes ao regime do pagamento adicional por conta da derrama 
regional. 

32. Em alternativa a implementacao de portagens, o GRM mantera no decurso do 
Programa as taxas do ISP superiores em, pelo menos, 15% face as taxas em vigor 
em Portugal continental. 

33. O Imposto sobre o Alcool e as Bebidas Alco6licas (IABA) sera ajustado de forma a 
garantir um acrescimo de receita de 600 mil euros, durante os anos de vigencia do 
Programa [Tl-2012]. 

34. As taxas do Impasto sob re o Tabaco aplicaveis na REGIAO serao aumentadas, - - - - - - 
eliminando-se o diferencial face as taxas aplicaveis em Portugal continental, 
salvaguardando o regime dos pequenos produtores [Tl-2012]. 

35.A tributacao sobre a eletricidade sera introduzida na REGIAO, conforme 
preconizado na Lei do Orcarnento do Estado para 2012 e em cumprimento da 
Diretiva 2003/96/CE do Conselho, de 27 de Outubro de 2003, que reestrutura o 
quadro cornunitario de tributacao dos produtos energeticos e da eletricidade, em 
termos Identicos aos da Portaria n.Q 320-D/2011, de 30 de dezembro [Tl-2012]. 



36. A REGIAO obriga-se a nao introduzir novos beneffcios fiscais nem alargar os 
beneficios fiscais existentes. Esta regra de congelamento abrange todos o 
beneficios fiscais, quer estes tenham caracter ternporario ou permanente. 

37. Dependendo da avaliacao a efetuar pela Cornissao Europeia relativamente a 
compatibilidade da notificacao da alteracao do regime de beneficios fiscais 
aplicaveis as empresas licenciadas para operar no arnbito do Centro Internacional 
de Neg6cios da Madeira com as regras europeias em materia de auxilios de Estado, 
a possibilidade de uma excecao a regra de congelamento dos beneff cios fiscais 
aplicaveis na REGIAO, prevista no ponto anterior, sera avaliada em conformidade 
com o previsto na versao mais recente do Memoranda de Entendimento sabre as 
Condicionalidades de Politica Econ6mica da Republica Portuguesa. 

38. 0 GRM compromete-se a apresentar na Assembleia Legislativa da Madeira uma 
proposta de Decreto Legislativo Regional para a irnplementacao de uma taxa sabre 
as embalagens nae reutllizaveis que se destinam ao consumo na REGIAO [Tl- 
2012]. 

39.A REGIAO obriga-se a implementar taxas, tarifas e licencas na prestacao de 
servicos e utilizacao de espacos atualmente gratuitos [Tl-2012]. 

40. 0 GRM comprornete-se a aumentar em media 15% as taxas, as tarifas e as licencas 
(exceto taxas aeroportuarias], incluindo utilizacao de infra-estruturas, com vista a 
reducao efetiva do grau de subsidiacao [Tl-2012]. 

41. 0 GRM comprornete-se a alterar o regulamento da acao social educativa 
salvaguardando a sua entrada em vigor durante o quarto trimestre de 2012 [T4- 
2012J. 

42. A REGIAO compromete-se a propor a revisao da "Lei de Meios", para garantir a 
execucao do Programa de Reconstrucao decorrente da internperie de 20 de 
fevereiro de 2010, e o aproveitamento dos fundos disponibilizados, num horizonte 

.... temporalmais.alargado[T2~2012J. 
43. 0 GRM obriga-se a proceder a inventariacao de todo o patrimonio, de forma a 

promover a sua rentabilizacao, atraves da alienacao, arrendamento ou utilizacao 
para instalacao de services piiblicos [T4-2012]. 

44. A tabela seguinte sumaria as principais medidas de consolidacao a implementar 
no periodo de 2012 e 2013 bem coma a quantificacao dos respetivos impactos 
esperados. 
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0,3 0,0 
0,2 0,0 
0,1 0,0 
0,1 0,0 
0,1 0,0 
0,4 0,0 
0,0 0,0 
0,4 0,0 
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%Pf8 

2,5 1,7 
2,1 0,6 
1,5 0,6 
0,5 0,0 
1,0 0,6 
0,6 0,0 
0,0 0,0 
0,5 0,0 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,6 1,1 
0,0 1,1 
0,0 0,8 
0,0 0,3 
0,0 0,0 
0,6 0,0 
0,3 0,0 
0,5 0,0 

-0,2 0,0 
-0,2 0,0 
-0,2 0 
0,1 0,0 

.... .. Q,1 ... ........... 0 ............. L 
10,2 0,0 

0,1 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,0 
1,5 0,0 
1,2 0,0 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
1,0 0,0 

16.885 
11.313 

3.875 
3.875 
2.695 

19.400 
500 

18.900 

r 

..... I.QOO _o 
522.294 0 

Aumento de receita 
lmpostos sobre a producso e importa~o 
IVA- lmpostos sobre o valor Acrescentado 

Tronsferencio de cateaorias de bem entre tabelas {OE2012} 

Redutiio do diferenciol de taxos da RAM para o continente 
Outros impastos especiais sabre o consume 

ISV-Aumento dos taxos de Impasto e reduiiio de beneffcios 

IT -Aumen to das toxa do impasto sabre o taboco 

ISP -Aumento dos taxas de ISP 

IABA -Aumento da taxa dos impastos sabre as bebidas olcoolicas 

tntroaucao do toxa sabre a electricidode 

Impastos sobre o rendimento 
IRC - lmposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas 

Redur;:oa dos beneffcios do C/NM 

Redur;:oo do diferenco de taxas face oo Continente 

Limitar;:ao da dedur;:iio de prejuizos fiscais (OE2012) 

IRS· lmposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares 
Redur;:ao de beneflcios e deducses a colecta {OE2012} 

Redw;:ao do diferenca de taxas face ao Continente 

Efeito da redur;:ao salariol 

CS - Contribui~oes Sociais 
Efeito da reduciio solaria! 

Outra receita corrente 
.......... Nova taxa sobreas.embalagensnao .. reutilizaveis __ 

Redu~ao de despesa 
Consume intermedlo 5.583 0 

Reestruturadio das estruturas escolores 225 O · 

Reducdo dos FSE 750 o 
Medida adicional para redvr;:ao dos consumos (excepto PPP) em 15% 4.608 0 

Despesas com o pessoal 79.229 O .,. 
Ordenados e salaries 62.344 o 

Redur;5o do numero de efectivos (2% ao ono) 3.970 0 
Redvrao cargos dirigentes 669 O 

Cortes subsidios de Ferias e de Natal (0£2012) 49.610 O 
___ Eliminm;ao de abonos 8.095 Q_ __ 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

mi/hares euros 

126.818 89.900 
106.000 31.000 
76.000 30.000 

26.000 0 

50.000 30.000 

30.000 1.000 
1.000 0 

23.500 0 

4.000 1.000 

600 0 
900 0 

29.131 58.900 
0 58.900 
0 40.000 
0 16.300 
0 2.600 

29.131 0 
14.600 0 
27.000 0 

-12.469 0 
-11.313 0 
-11.313 0 

3.000 0 

Cont ribui~oes sociais 
Presta~oes sociais que nao em especie 
Presta~oes sociais em especie 

Medidas saude 

Subsidios 
O utra despesa corrente 

Custos com SFA 

Outras medidas de redur;:oo desoesa corrente 

Jnvestimento 400.200 0 7,8 0,0 
Reduciio do lnvestimento 400.200 0 7,8 0,0 

·-T-o-ta-,-. ----~-~---~~---~~----649.112 > 89.900 · 12,6 \ ··••.. 1~7 · ·· ·· · : 
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Organizarii.o e gestii.o administrativa e financeira 
45. 0 GRM compromete-se a implementar sistemas integrados de gestao financeira, 

orcamental e de recursos humanos, com informacao da Administracao Publica 
regional e das empresas publicas reclassificadas, que perrnita, entre outros, o 
controlo da execucao orcamental de todo o perimetro da admlnistracao publica, 
dos compromissos e dos pagamentos, e o reporte, nos prazos definidos, de toda a 
informacao necessaria a monitorizacao deste Programa. Ficam ja definidas as 
seguintes acoes: 

a) Introducao do POCP e de um sistema de gestao financeira e orcamental 
integrado, atraves da aplicacao GERFIP, com o apoio dos servicos do 
Minlsterio das Financas [T4-2012]; 

b) Introducao do sistema integrado de apoio as atividades de gestao de recursos 
humanos (v.g adrninistracao de pessoal, processamento de salarios. 
recrutamento e gestao estrategica de pessoal) atraves da aplicacao GERHUP, 
com o apoio dos servicos do Ministerio das Financas [T4-2012]; 

c) Eliminacao de todos os sistemas de informacao que se mostrem dispensaveis 
ou redundantes [Tl-2013]. 

46. 0 GRM compromete-se a conceder maior independencia, qualidade e valia tecnica 
a Direcao Regional de Estatistica da Madeira, de acordo com as orientacoes das 
autoridades estatfsticas nacionais e da coordenacao tecnica do Instituto Nacional 
de Estatistica, garantindo a qualidade e isencao na producao dos dados 
estatisticos. 

47. 0 GRM assegurara que serao implementados os services partilhados ao nivel dos 
sistemas de informacao e comunicacao, dos consumfveis, da frota autom6vel e das 

- telecornunicac;:5es:Seraapresentadoumplanodeac;:ao;apartirdo·diagn6sticoda 
situacao de partida, ate T3-2012, com um calendario bem definido e quantificacao 
da reducao dos custos. Este processo sera liderado pela Secretaria Regional corn a 
tutela das financas, 

48. 0 GRM obriga-se a promover a revogacao do regime de autonomia financeira para 
os servicos e fundos aut6nornos cuja adequada gestao nao careca deste regime 
[avaliacao concluida ate T3-2012 e aplicacao a partir de 1 de Janeiro de 2013]. 

49. 0 GRM compromete-se a adotar medidas para tornar irnperativa a cessacao do 
regime de autonomia financeira aos services e fundos aut6nornos que nao tenham 
cumprido a regra do equilfbrio orcamentalprevista no n.Q 1 do artigo 25.Q da Lei 

_________________________ de __ Enquadramento __ Qn;:amental,_apro.vada_pe1a_LeLn.._g__91.j2DQ1,_de__2D de.agosto.. _ 
alterada e republicada pela Lei n.? 52/2011, de 13 de outubro, sem que para tal 
tenham sido dispensados nos termos do n.? 3 do rnesmo artigo, ou que nao 
cumpram as orientacces que vierern a ser definidas em sede de ORAM ou 
diplomas de execucao orcamental, 

50. 0 GRM obriga-se a promover as alteracoes legislativas e regulamentares 
necessarias para que as competencias da Secretaria Regional corn a tutela das 
financas sejarn significativamente reforcadas em materia de monitorizacao e 
controlo da execucao orcamental, do Sector Ernpresarial da Regiao Aut6noma da 
Madeira (SERAM), das garantias prestadas e das Parcerias Pubhco-Privadas, com 

----------------vista-a garantir: ---------------------------------------- -- ------------ 
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a) 0 rigoroso cumprimento do reporte de toda a inforrnacao necessaria, a prestar 
em tempo titil e com total fiabilidade; 

b) A inventariacao do risco associado as garantias prestadas, graduando as 
respetivas responsabilidades contingentes; 

c) A elaboracao de um reporte financeiro global anual sobre a situacao financeira 
do SERAM, a elaborar ate ao final do T2 seguinte ao ano a que se refere a 
inforrnacao, sendo obrigat6ria a apresentacao de contas provis6rias por parte 
das empresas do SERAM ate final de Tl do exerdcio seguinte; 

d) 0 controlo rigoroso do endividamento lfquido, 

51. Para assegurar uma aplicacao uniforme do direito fiscal em todo o territ6rio 
nacional, as competencias para a ernissao de orientacoes e instrucoes 
administrativas sobre a interpretacao e a aplicacao da legislacao fiscal sao 
reservadas a Autoridade Tributaria e Aduaneira (AT), comprometendo-se o GRM a 
garantir que os services fiscais regionais observarao e respeitarao essas 
orientacoes e instrucoes em todos os atos praticados [T2-2012]. 

52. A competencia para prestar informacoes vinculativas sabre a situacao tributaria 
dos sujeitos passivos cabera exclusivamente a AT, comprometendo-se o GRM a 
garantir que os services fiscais regionais nao procederao posteriormente em 
sentido diverso da informacao prestada [T2-2012]. 

53. A REGIAO declara aceitar que o plano estrategico de combate a fraude e evasao 
fiscais e aduaneiras para o perfodo de 2012-2014 incluira as acoes a desenvolver 
no ambito da REGIAO, prevendo acoes concretas para combater a fraude e a 
evasao fiscals, para reforcar as inspecoes e a cobranca coerciva, comprometendo- 
se a REGIAO a colaborar na preparacao e aplicacao do Plano Nacional de 

.... Atividades .. dc1Jnspec;:aoTributaric1 .. (PNAlTJ.e do .Plano .. de. Atividades.da ... Justic;:a ..... 
Tributaria e Aduaneira (PAJUTA), designadamente atraves da proposta de 
inclusao nestes Planas de acoes de interesse especffico para a REGIAO 

54. A REGIAO declara aceitar que a fixacao e veriftcacao do cumprimento dos 
objetivos de cobranca coerciva da receita em execucao fiscal na REGIAO serao 
definidos e aferidos exatamente pelos mesmos parametros, indicadores e racios 
que os adotados pela AT para as Direcces de Financas, aceitando de igual modo 
que o incumprimento dos objetivos inviabiliza a atribuicao de quaisquer 
suplementos de produtividade. 0 GRM compromete-se a praticar os atos jurf di cos 
necessaries para o cumprimento dos objetivos referidos no presente paragrafo 
[Tl-2012]. : 

·- ---·-- ·-··- ·-sS.AREGIA.O-garannra-toda·a·colahorac;:aonecessanaaeficac1a cfas ac;:oesmspetivas a- - - - - - 
realizar pela AT no ambito das suas atribuicoes e competencias legais [T2-2 012]. 

56. Durante o perfodo de vigencia do Programa, a REGIAO compromete-se a cumprir a 
regra da unidade de Tesouraria, conforme estabelecida na Lei aplicavel, Para 
efeitos do cumprimento deste principio, a REGIAO obriga-se a abrir as contas 
necessarias na Tesouraria do Estado, para as quais transferira todas as 
disponibilidades que estejam depositadas noutras instituicoes de credito ate ao 
final de fevereiro de 2012. 

57. Todos os emprestimos do Estado realizados ao abrigo deste Programa serao 
·----·------------ transferidos _g_ara contas es.2._ecfficas da .. REGIAO,_ @e serao movimentadas i 
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b) Suspensao do subsidio de ferias e de Natal, nos termos e conforme aplicado a 
nivel nacional na Lei do OE para 2012; 

c) Reducao remunerat6ria em conformidade com o disposto na Lei do OE para 
2:0-1-a-.- ----------··-··--·--·--···-··-··-·-. -··--· ·-·-- .. -- .. ·--- -·--·-··-------·-- .. -----+- 

Sector piiblico empresarial (SERAM} 

58. A REGIA.O compromete-se a prom over as alteracoes legislativas que se afigurem 
necessarias, designadamente no que respeita ao regime juridico do SERAM, em 
linha com as modificacoes que sejarn introduzidas no ambito do sector 
empresarial publico, em decorrencia do cumprimento dos compromissos a este 
nivel assumidos pelo Estado Portugues, no ambito do PAEF [Tl-2012]. 

59. 0 GRM compromete-se a apresentar um relat6rio pormenorizado do SERAM ate 
ao final de Tl-2012, incluindo a sua caracterizacao organizacional e financeira, os 
niveis de endividamento, as necessidades de financiamento futuras, os riscos para 
o Orcamento Regional ( operacionais, financiamento, reestruturacao, consolidacao] 
e as medidas necessarias para garantir a sustentabilidade das empresas publicas, 
Com base nesse diagn6stico sera definido, atraves de pianos de acao devidamente 
calendarizados: 
a) Um programa de privatizacces, ficando ja definido que em 2012 serao 

alienadas as participacoes do GRM nas Sociedades Anonimas Desportivas, na 
Cimentos Madeira, nos Horarios do Funchal e parte da participacao na 
Empresa de Eletricidade da Madeira, de modo a garantir uma receita de, pelo 
menos, 25 rnilhoes de euros; 

b) A lista de empresas a encerrar, eventualmente com integracao na 
Administracao Regional direta, em virtude de se concluir que a 

... empresarializaeaoja nao sejustifica;··· 
c) A lista de empresas que devem ser reestruturadas, podendo desde ja ser 

identificadas neste grupo, nomeadamente, as sociedades de desenvolvimento 
regional, as empresas dos sectores do ambiente, aguas e residues, dos portos e 
da saude, esta mediante medidas estruturais de politica definidas em capitulo 
aut6nomo. 

60. A REGIA.O vincula-se a nao criar quaisquer empresas publicas durante a vigencia 
do Programa, com excecao do que resultar da fusao de duas ou mais empresas. 

61. 0 GRM compromete-se a avaliar os pianos de reducao dos custos operacionais em, 
pelo menos, 15% em media face a 2009 [T2-2012]. Em concreto, serao 
implementadas as seguintes acoes: · ··· · · · · · · · · · · · · · · · 

a) Reducao permanente de 15% nos custos operacionais (v.g. aquisicoes de 
services e custos com pessoal), de acordo com um piano de reducao de custos, 
incluindo a reducao de, pelo menos, 15% nas estruturas organicas e dos 
cargos dirigentes/chefias; 

exclusivamente pelo IGCP. As receitas pr6prias da REGIA.O serao creditadas nas 
contas da REGIA.O indicadas no numero anterior e o GRM autoriza e mandata com 
a assinatura deste Programa o IGCP para movimentar estas contas. 
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Parcerias publico-privadas 
68. A REG I.AO compromete-se a promover as alteracoes legislativas que se afigurem 

necessarias, designadamente no que respeita ao regime juridico regional das 
Parcerias Publico-Privadas (PPP), em linha com as modificacoes que sejam 
introduzidas no ambito das PPP estaduais, em decorrencia do cumprimento dos 
compromissos a este nivel assumidos pelo Estado Portugues, no ambito do PAEF. 
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62. 0 GRM compromete-se a publicar contas trimestrais das empresas que cornpoem 
o SERAM pelo menos 45 dias depois do final de cada trimestre. Este reporte pode 
ser inicialmente desenvolvido para as empresas publicas reclassificadas, mas sera 
alargado a todas as empresas do SERAM [T3-2012J. 

63. 0 GRM assegurara que as empresas do SERAM remetem a Direccao-Geral do 
Tesauro e Financas (DGTF), via Sistema de Recolha de Informacao Econ6mica e 
Financeira (SIRIEF), a informacao ja reportada, nos termos da lei, pelas empresas 
do Sector Empresarial do Estado, de acordo com o Anexo 2 ao presente Programa. 
O reporte, quando aplicavel, devera ser iniciado logo ap6s a assinatura do presente 
Programa. Esta inforrnacao devera ser, em simultaneo, reportada a Secretaria 
Regional com a tutela das financas, 0 GRM pedira acesso ao SIRIEF na parte 
respeitante as empresas do SERAM. 

64. 0 GRM compromete-se a realizar a inventariacao e avaliacao do cadastro dos bens 
im6veis do SERAM, tendo em vista a rentabilizacao, atraves da alienacao ou 
arrendamento, sendo que em caso de alienacao o produto da mesma sera 
canalizado, prioritariamente, para a amortizacao da dfvida [T2-2012J. 

65. 0 GRM obriga-se ao levantamento do tarifario de todas empresas publicas que 
prestam services, designadamente nos sectores das aguas, residues, ambiente e 
transportes, com vista a sua atualizacao media de 15% [Tl-2012], ponderadas as 
condicionantes sociais. 

66.A partir de 1 de fevereiro de 2012, o GRM compromete-se a aumentar o tarifario 
dos transportes publicos em 15% em media e a aplicar a condicao de recursos a 
selecao de utentes que tenham acesso ao preco social. 

67. Na area da habltacao, o GRM compromete-se com a adocao das seguintes medidas: 

a) Atualizacao das rendas sociais, calculadas nos termos legals, e das rendas 
tecnicas dos fogos correspondente aos valores locativos maximos, tendo em 
consfdera~aoa-condI~aode recurs Os das famnras··[r2~ 2012J; 

b) Aplicacao de rendas em todos os espacos nao habitacionais cedidos a terceiros 
[T2-2012J; 

c) Venda de terrenos aos superflciarios dos lotes em direito de superficie [T2- 
2012]; 

d) Aumento do preco de venda de fogos, ajustando-as e tendo em linha de conta a 
condicao de recursos [T2-2012J; 

e) Incremento do esforco de cobranca de rendas em atraso, devendo ser definido 
_umplanode ac;:ao,calendarizadoequantificado_ate T2-2012. _ 
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k) Renegociar a convencao com a Ordem dos Medicos [T4-2012J; 

Sau.de 

71. 0 GRM reconhece que o peso do sector da saude no ORAM exige a tomada de 
medidas estruturais, com o objetivo de garantir a sustentabilidade do service 
regional de saude (SRS) e a viabilidade da entidade publica empresarial que presta 
services no sector (SESARAM). Para o efeito, a REGIAO compromete-se a 
assegurar a execucao, entre outras, das seguintes medidas: 

a) Elaboracao de um plano estrategico para o sector da saude, com o apoio 
tecnico do Ministerio da Saude [T2-2012]; 

b) Aplicacao de um tarifario que permita a racionalizacao da despesa do SRS, 
ajustado em funcao da condicao de recursos [Tl-2012]; 

c) Adocao na REGIAO de todas as medidas adotadas a nivel nacional quanta a 
politica do medicamento; 

d) Implementacao da prescricao eletr6nica de medicamentos e de meios de 
diagn6stico e terapeutica [T4-2012]; 

e) Criacao de um sistema de monitorizacao da prescricao de medicamentos e 
meiosde diagn6stico e terapeutica, .... pondo em. pratica uma ... avaliacao .. 
sistematlca de cada prescritor em termos de volume e valor [T3-2012]; 

f) Incentivar os medicos, a todos os nlveis do sistema, a prescrever genericos e 
os medicamentos de marca que sejam menos dispendiosos [T3-2012]; 

g) Estabelecer regras de prescncao de medicamentos e de meios 
complementares de diagn6stico e terapeutica ( orientacoes de prescricao para 
os medicos), baseadas nas orientacoes nacionais e internacionais de 
prescricao e boa pratica clfnica [T3-2012J; 

h) Garantir o acesso do SRS da REGIAO ao sistema centralizado de 
.aprovtstonamemo para_a_c.ampra_de.disp_ositi1':os_me.dicos_nD amotto _do_SNS _ 
(equipamentos, aparelhos, farrnacos), atraves dos Services Partilhados do 
Ministerio da Saiide (SPMS), de forma a reduzir custos atraves de acordos de 
prec;:os/volume e combater desperdicios [Tl-2012]; 

i) Conclusao do Processo Clfnico Eletr6nico [T4-2012]; 

j) Aplicacao das tabelas de preens de cuidados de saude pagas pelo Estado, bem 
coma o sistema de prec;:os englobado no sistema de cornparticipacao de 
medicamentos [T3-2012]; 

69. 0 GRM compromete-se a nao concretizar novas parcerias publico-privadas ate que 
seja finalizada a revisao das PPP existentes e as reformas legais e institucionais 
propostas. 

70. 0 GRM dedara aceitar que a avaliacao das PPP que esta em curso no ambito do 
PAEF abrangera a Vialitoral e a Viaexpresso, com vista a inventariacao das 
medidas conducentes a reducao dos custos, renegociando os contratos vigentes, se 
tal for favoravel, 

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA 
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1) Regularnentacao do sector da satide publica, designadamente ao nf vel das 
Autoridades de Saude, com o objetivo de assegurar um menor custo de 
funcionamento [T2-2012]; 

m) Rever o regime de cornparticipacoes dos beneficiaries do SRS [T4-2012]; 

n) Aplicar o regime de comparticipacao dos subsistemas de saude [T3-2012]; 

o) Rever os acordos de cooperacao celebrados com as !PSS, numa 6tica de 
maximizacao de custo/efetividade [Tl-2012]. 

72. 0 GRM assegurara que o SESARAM implementara, em concreto, as seguintes 
medidas, que perrnitirao uma reducao dos custos em 20 milh6es de euros: 

a) Adocao das alteracoes previstas no OE para 2012 no que respeita ao metodo 
de pagamento das horas extraordinarias, sendo que no SESARAM e expectavel 
uma reducao media de 30%, num valor de 4,8 milh6es de euros [T2-2012]; 

b) Apresentacao de uma descricao detalhada das medidas para alcancar uma 
reducao nos custos operacionais do hospital, incluindo a reducao de cargos 
dirigentes, em resultado da concentracao e da racionalizacao no hospital 
publico e nos centros de saude (poupanca de 500 mil euros) [Tl-2012]; 

c) Racionallzacao do transporte de doentes nao urgentes, para a reducao desta 
despesa em 1 milhao de euros [T3-2012]; 

d) Racionalizacao de consumos, em especial medicamentos e material de 
consumo clinico, com poupanc;:a de 750 mil euros [T4-2012J; 

e) Racionalizacao das prestacoes de services, com reducao de despesa de 600 mil 
euros [T3-2012]; 

-- f) - ----- Reanalise do foncionamento dos - Centros de Saude, incluindo os respetivos 
Services de Urgencia, de modo a reduzir a despesa [T4-2012]; 

g) Raclonalizacao do reencaminhamento de doentes para outras instituicoes de 
saude fora da REGIAO [T3-2012]; 

h) Pagamento das remuneracfies do pessoal de enfermagem afetos aos lares da 
Seguranc;:a Social por parte do Centro de Seguranca Social da Madeira [T3- 
2012]; 

i) Reanalise dos sub sf dios e complementos rernuneratorios do pessoal, para 
garantir uma poupanca de, pelo menos, 11 milhoes de euros [T2-2012J. Em 

------------ ------- --- ---eenereto,sera--revisto:---- ------ - --- ------------ - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

i. A isencao de horario: 

ii. As rernuneracoes acessorias da carreira medica: 

iii. 0 acrescirno de 38% no trabalho extraordinario efetuado no Service 
de Urgencia por medicos sem dedicacao exclusiva; 

iv. 0 regime do horario acrescido; 

v. O subsidio de fixacao: 
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O Secretario Regional do Plano e Financas, 

Relacionamento financeiro entre o Estado ea REGIAO 
73. A REGIAO participara na revisao da Lei de Financas das Regi6es Aut6nomas, a qual 

tera em linha de conta as medidas constantes no Programa. 

vi. 0 regime de ferias nao gozadas e de abono do vencimento do 
exercicio perdido. 

j) Melhoria da gestao da frota autom6vel, das cornunicacoes e dos consurniveis 
de escrit6rio [T2-2012J; 

k) Apresentacao de um estudo de eventuais services que possam ser prestados 
quer a outros estabelecimentos de saude quer a empresas de outros sectores 
de atividade [T3-2012]; 

1) Maximizacao do aproveitamento da capacidade instalada, em especial no que 
se refere a Meios Complementares de Diagn6stico e Terapeutica [T4-2012J; 

m) Aprofundamento das Normas de Orientacao Clinica [T3-2012]; 

n) Melhoria e otirnizacao dos procedimentos de cobranca e contencioso [T3- 
2012]; 

__ o) Elab()rac,:aQ de um estudo para Iiquidar os pagarnentos ematraso -~ introduzir 
procedimentos de controlo padronizados em todas as entidades, para garantir 
o nao reaparecimento de pagamentos em atraso [Tl-2012]. 

GOVERNO REGIONAL 
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Previamente ao primeiro desembolso ao abrigo do contrato de ernprestimo, a REGIAO 
enviara ao IGCP: 

a) C6pias de todos os contratos de financiamento e derivados vivos; 
b) Perfil de amortizacao e juros, incluindo fluxos de derivados; 
c) Necessidades lfquidas de financiamento para o perfodo completo do Programa. 

Ap>es previas relativas ao Programa 

1. Dados trimestrais para o mimero de funcionarios publicos, incluindo contratados. 
Os dados devem incluir o mimero de funclonarios publicos no final do perfodo, 
bem como o numero de novas contratados, reformas e outras saidas, nos termos 
do protocolo a que se refere a Lei nQ 57 /2011, de 28 de novernbro. 

2. Dados mensais da execucao orcarnental: receitas, despesas e saldo global, 
desagregado por Governo Regional, Servicos e Fundos Aut6nomos e Empresas 
reclassificadas. 

3. Dados trimestrais para a estimativa da conta da REGIAO, em contabilidade 
nacional. 

4. Dados trimestrais para a estimativa da divida publica da REGIAO, desagregada em 
divida direta, administrativa e comercial e outra (se relevante). 

S, Stock rnensal de Encargos Assumidos e naO Pages (EANPJ; detalhados por 
classiftcacao econ6mica, e de acordo com o que vier a ser definido na Lei de 
Compromissos. 

6. Trimestralmente, lista dos principais credores da REGIAO relativo aos EANP. 
7. Dfvidas por pagar ha mais de 90 dias (arrears). 
8. Mensalmente, atualizacao das necessidades de financiamento numa 6tica de caixa, 

numa base diaria para os 2 meses seguintes, e numa base mensal para 6 meses 
seguintes. 

9. lnformacao das PPP - encargos futuros. 
10. Novas garantias concedidas. 
11. lnformacao detalhada sobre execucao de garantias. 

Anexo 1 - Informacao a reportar 
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Tutelas e Fun,ao Accionista 

Ori entacoe s de Ges tao 

\Total 
Matriz sobre Principios de Born Governo 

/Pa rcia i 

)emunera,ao Anual 

!_Estatuto Remunerat6rio 

/orgao -···························- 
i1nformai;ao da Fun,;ao·------ 

Remune ra co es dos Orgaos Socia is 

)Estatuta Remunerat6rio 

jNome 

/lnforma,;ao da Funcao Orga OS Socia is 

Pri ndpi os de Born Gove mo 
(RCM n.2 49/2007) 

jlnforma,ao Pessoa! por pessoa 

'Modelo identificativo da empresa 
-----·-·-························· .. ·-·-·~·-----· 

.Fi cha de i nvestimento o~_a __ m_e_n_to_,/__,__p_,e_v_is_a_o _ 

Fi.cha .. s. (ntes e .. de. e.m pres a ... 

iEstatuto Remunerat6rio · Rernuneracao Variavel (%) 

• As ernpresas que apresentam contas individuais e consalidadas tern de preencheralguns dos formul arios acirna identificadas, 
numa base individual e nurna base consol idada. 

· Os formulanos sao disponibilzados no normativo can ta bilfstico ado ta do porcada uma da s entidades (POC, SNC, IFRS, Banrario] 

NOTAS IMPORTANTES: 

• tnccntrs-se a s er desenvolvido um formul a rio de Necessidades de Financiamento que s era dispanibiliiado numa base mensal. 

·····························-·····------·--·············· .. ···-···.,·····----! 
ResponsabilidadescornPens5es (base anu~I) -Execu,ao N. 

lndica do res de Recursos Hurnanos (base anual) • Execu,ao N 

lndicadores de Actividade [ba s e anual) - Execu,;ao N 

Acompanhamento do Passivo Remunerado [bas e anual) - Execu,;ao N 

.,_,.,..,,,,,.,_.,_,,, ~ ~·•·~·-----•.,.Y-••••••••••-••••••••••••-,.•m.....,.-----J 

•••---••-•••••••••••••••~•~•uu ...... -------••••••••••••••••••••••••••••••••-,.•-••• ... u 
Financiamento Publico e Cornunlta rio (base trimestra I)· Execui;ao N + Previsao N+l 

Unidade de Tesouraria do Esta do (base trimestral) - Execu,;ao N 

Plano de Reduca o de Custos Operacionais rubrica s- PRC{base mens al)· Execu,;ao N + Previsao N+l ----- _ 
lndicadores Econ6mico • Financeiros (base trimestral) · Exe cucfio N + Previsao N+l 

uemons tracao das Altera coes do Capita I Pr6prio (base anua I) - Execu,;ao N + Previ s a o N+l 

Demonstrai;ao de Fluxos de Caixa (base mens al)· Execui;ao N + Previsao N+l 

Demons traca o de Resultados por Fun,;5es (base trimestral) - Execu,;ao N + Previsao N+l 

Prazo Medio de Pagamentos a Fornecedores (base mens al). Execui;ao N 

De mons tracao de Resultados por Natureza (base trimestral) - Exe cucao Ne Previsao N+l 

Balance (base trimestral) - Execu,;ao Ne Previsfio N+l 

Li mites ao Endividamento (base anual) - Execu,;ao N + Previs ao N+l, N+2, N+3 -----~~---~~-~-------------· Sal dos das dfvidas vencidas a+ 90 dias (base mensal) - Execu,;ao N ----- - . .. ,, .. .- --------·-··-·················· 

Anexo 2 - lnforrnacao a Reportar pelas empresas da SERAM. 
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