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Artigo 14."

2 — O provimento tio carpo de enfermeiro/di-
icclor ilc serviço de enfermagem obedece ás/n o r-
inas previstas nos n.lM I, 2. 3 c 5 do artigo 5." e
nos artiims 0." e 7." do I)ccrcto-Lci n.° 32.V89,
ile 2ft tic Setembro, sondo incompatível com o
CNcreício de quaisquer funções públicací ou priva-
das, para alem das previstas no presente diploma.

3 - /

Art. 2." Para efeitos do disposto na alínea a) do
n.° 2 ilo anieo 7.° do Dccrcto-Lci ri.° 323/89, de 26
tie Setembro, os carpos de director, administrador-
-ilclci'adn, director clínico c enfermeiro director de scr-
•. iço ilc enfermagem de hospital.consideram-sc equipa-
nulos ao de dircctor-gcral.

Providencia do Conselho de Ministros, 16 de Abril
de 1190. /

Amhal António Cavaco Silva — Luís Miguel Cou-
cciro Pizarru Rckza —/Adindo Comes de Carvalho.

Promulgado cm 25 de Maio de 1990.

Publiquc-sc. /

O Presidente da República, MARIO SOARES.

Referendado cm 25 de Maio de 1990.

O Piimciro-Miiiisiio, Aníbal António Cavaco Silva.

MINISTÉRIO DO EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL

O tempo c demais instrumentos foram proporciona-
dos, o que veio permitir a possibilidade de, a muito
breve prazo, fazer vir a luz do dia a preconizada Lc:
Orgânica do Centro Nacional de Pensões.

0 entre as medidas que têm sido tomadas com vista
à obtenção do objectivo prestes a alcançar/tem sido a
de manter o Centro Nacional de Pensões cm regime
de instalação, cujo prazo expirou cm 31 de Dezembro.

Para que dificuldades se não levantem na acção de-
senvolvida pelo Centro Nacional de Pensões até â en-
trada cm vigor tia sua Lei Orgânica, impõe-se proce-
der a uma última prorrogação do prazo do regime de
instalação.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n." 1 do artigo 201." da

Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo I.° É prorrogado ate 31 de Dezembro de ]9*>.-

o regime de instalação do Centro Nacional de Pensões,
estabelecido no artigo 1." do Dccrcto-Lci n.° 125/89.
de 14 de Abril.

Art. 2.° O presente diploma produz efeitos desde I
de Janeiro de 1990.

Visto c aprovado em Conselho de Ministros de 10
de Maio de 1990. — Aníbal António Cavaco Silva —
Luís Miçtiel Coucciro Pizarro Beleza — José Albino do
Silva Pcncda.

Promulgado em 25 de Maio de 1990.

Publiquc-sc.

O Presidente da República, MÁRIO SOARES.

Referendado cm 29 de Maio de 1990.

O Primeiro-Ministro, Aníbal Amónio Cavaco Silva.

Decroto-Lel n.° 105/90

rin 6 de Junho

O carácter inovador do que se passou a dispor na
Constituição da República Portuguesa de 1976 relati-
vamente â Segurança Social logo fez sentir a necessi-
dade de se implementarem grandes/alterações cm todo
o sistema oijjíiiiieo deste sector. /

i.) primeiro pas'.o nesse sentido foi dado pelo
Uei.Tcto-l.ci M.° 5-t9/77. de 31.ilc Dezembro, através
do qual se redefiniu toda a estrutura orgânica do sec-
tor da Segurança Social. /

Já com a publicação da Lei de Bases da Segurança
Sucia! — I.ci n.n 28/84, de 14 de Agosto— novo e
muito importante capitulo'foi aberto nesta área, desig-
nadamente no que à estrutura concerne.

À luz destas disposições foi o Centro Nacional de
Pensões considerado uma instituição de segurança so-
cial de nível nacional/dctcrminando-se que as suas atri-
buições, as suas competências c organização interna
fossem definidas por lei posterior.

Cumprir tal desiderato, com a perspectiva de unia
crescente melhoria de sei viço a prestar, de uma resposta
clara, eficaz c personalizada, para alem da valorização
dr>s seus recursos humanos-, pressupunha liispor-ic ite
Iriiipo. quo se pretendia que não fosse lotir1"1. mas que
P'-rmilissc rns.ii.-ir. CMMIM; rilnv.Mite, soluções que me-
lhor O»rrf*«:piisi(|i«:siMn -'uniclíS objectivos.

MINISTÉRIO DO AMDIENTE E RECURSOS NATURAIS

Decreto-Lei n.° 186/90

de 6 ds Junho

A protecção ambiental, como forma de promoção úz
qualidade de vida dos cidadãos, assume um papel de
assinalável relevo na sociedade portuguesa.

A melhor política de ambiente é, sem dúvida, o con-
tributo para a criação de condições que permitam c i -
tar as perturbações do ambiente, em vez de se limitar
a combater posteriormente os seus efeitos.

Há, pois, que adoptar princípios gerais de avaliação
do impacte de projectos, públicos ou privados, no am-
biente, com vista a coordenar os processos da respec-
tiva aprovação.

Com efeito, o impacte ambiental deve ser sempre
avaliado no sentido não só de garantir a diversidade
das espécies c conservar as características dos ccossis-

•temas enquanto patrimónios naturais insubstituíveis,
mas também como forma de protecção da saúde hu-
mana c ilc promoção da qualidade de vida das comu-
nidades.

O presente diploma introduz no tlirciio interno a<
normas constantes da Directiva n." SVl^T/Cr r , i!'1

Concelho, de 21 de Junho de 1085. relativa à a\.il:a-
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i,'fio dos efeitos de determinados projectos públicos e
privados no ambiente, para além de dar concretização
nos objectivos que presidem à Lei de Bases do Am-
biente.

Assim:
Ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões

Autónomas dos Açores c da Madeira:
Nos tamos da alínea a) do n.° 1 do artigo 201.° da

Cou<(iuiição, o Governo decreta o seguinte:
Ariiuo I." — 1 — O presente diploma transpõe para

a oídciu jurídica nacional a Diicctiva n." 85/337/CHli,
do Conselho, de 27 de Junho de 1985, que estabelece
a<. normas relativas â avaliação dos efeitos de determi-
nados projectos, públicos e privados, no ambiente.

2 — Tara efeitos do presente diploma, enteude-sc
por:

a) Projecto — a realização de obras de constru-
ção ou de outras instalações ou obras, ou ou-
tras intervenções no tncio natural ou na paisa-
gem, incluindo as intervenções destinadas à
exploração de recursos do solo;

b) Dono da obra — o autor do pedido de apro-
vação de um projecto privado ou a entidade
pública que toma a iniciativa relativa a um pro-
jecto;

c) Aprovação — a decisão da autoridade ou das
autoridades competentes que confere ao dono
da obra o direito de realizar o projecto.

Art. 2.° — 1 — A aprovação de projectos que, pela
sua natureza, dimensão ou localização, se considerem
susceptíveis de provocar incidências significativas no
ambiente fica sujeita a um processo prévio de avalia-
ção do impacte ambiental (AIA), como formalidade es-
sencial, da competência do membro do Governo res-
ponsável pela área do ambiente.

2 — A AIA atende aos efeitos directos e indirectos
dos projectos sobre os seguintes factores:

a) O homem, a fauna e a flora;
l>) O solo, a água, o ar, o clima e a paisagem;
c) A interacção dos factores referidos nas alíneas

anteriores;
d) Os bens materiais e o património cultural.

3 — Consideram-se abrangidos pelo disposto no
n.° 1 os projectos constantes do anexo i ao presente
diploma, do qual faz parle integrante.

4 — Lm casos excepcionais, os projectos referidos no
número anterior podem ser isentos da AIA, por deci-
são conjunta do membro do Governo competente na
área do projecto, em razão da matéria, adiante desig-
nado «de tuteia», e do membro do Governo responsá-
vel pela área do ambiente.

5 — Para efeitos do número anterior, o Governo,
através dos seus membros ali referidos, decidirá se é
conveniente uma outra forma de avaliação e facultará
informações sobre a isenção concedida, nos lermos do
n.° 3 do artigo 2." da Directiva n.° 85/337/CHC.

Art. 3." — 1 — Para efeitos da AIA, os donos da
iihra devem apresentar, no inicio do processo condu-
cente à nutori?nçâo ou licenciamento do projecto, a cn-
(i;!:i'.lc pública competente p;ir;i t:il drcNão um estudo
clu 'Hip.icie nnihicntnl TIA),

2 — A entidade pública referida no número anteiíor
enviará, de imediato, ao membro do Governo respon-
sável pela área do ambiente:

o) O projecto cm causa;
b) O CIA;
c) Outros elementos que considere convenientes

para a correcta apreciação do projecto.

3 — O rilA deve conter as especificações consianies
do anexo li ao presente diploma, do qual Ia/ pane in-
tegrante.

Art. 4.° — 1 — O membro do Governo responsável
pela área do ambiente determinará qual a entidade en-
carregue da-instrução do proces-io da AIA, a quem
cabe apreciar c emitir parecer sobre o projecio, bem
como promover unia consulta do público iiileressmlo,
de molde a permitir uma alargada participação das en-
tidades interessadas e dos cidadãos ua apreciação do
projecto.

2 — A consulta prevista no número anterior pressu-
põe uma divulgação prévia dos estudos efectuados e
respectivos resultados, bem como unia explicitação dos
elementos mais caracterizadores do empreendimento em
análise, sem prejuízo da observância das normas legais
que protegem os conhecimentos técnicos não paten-
teados.

Art. 5.° — I — No prazo máximo de 120 dias con-
tados a partir da data de recepção da documentação
referida no n.° 2 do artigo 3.°, o membro do Governo
responsável pela área do ambiente enviará â tutela e
à entidade competente para licenciar ou autori/ar o
projecto o respectivo parecer, acompanhado do rela-
tório da consulta pública que tenha promovido e da
análise do mesmo.

2 — O prazo referido no número anterior pode ser
prorrogado por 30 dias, mediante despacho conjunto
dos membros do Governo responsáveis pela área do
ambiente c da tutela.

3 — Considera-se favorável o parecer se. decorridos
os prazos estabelecidos nos números anteriores, nada
for comunicado à entidade competente para licenciar
ou autorizar o projecto.

Art. 6.° A entidade competente para a aprovação do
projecto deve ter em consideração o parecer a que se
refere o n.° 1 do artigo anterior e, cm caso ila sua não
adopção, incorporar na decisão as razões de facto e
de direito que para tal forem determinantes.

Art. 7.° — 1 — Os projectos constantes do anexo III
a este diploma, que dele faz parle iniegiante, serão sub-
metidos a AIA, nos termos e de acordo com os eiiié-
rios e limites a definir mediante decreto regulamentar.

2 — O decreto regulamentar a que se refere o nú-
mero anterior deve especificar, relativamente aos pro-
jectos constantes dos anexos i c III, os elementos a se-
rem entregues pelo dono da obra, definir o processo
a seguir e indicar as entidades competentes para o
mesmo e, beiii assim, a instituição de mecanismos de
acompanhamento c fiscalização.

Art. 8." O disposto no presente diploma não se
aplica aos cnipreendiiiieinos considerados pelo Governo
como de interesse para u defesa c segurança nacionais.

Art. 9." As decisões finais lomndns sobre os projec-
tos apreciados nos termos ilo prcenie diploma. Ivin
como os respectivos proceeds. de\ciii sei objecto de
divulgação pública.
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Ait. 10." ~ I — A execução de projectos sujeitos a
AIA sem a ttccess.iiin aprovação ou cm violação cio
couieúdu dessa decisão constitui contra-nrdenação pu-
nível com coima de 5(X) a (>(XX) contos.

2 — A negligencia é punível.
3 — A entidade competente para a aplicação da

coima prevista no número anterior è o membro do Go-
verno responsável pela área do ambiente.

4 — Sem prejuízo do disposto no n.° 1, o membro
do Governo responsável pela área do ambiente pode
ainda, a titulo de sanção acessória c nos termos da lei
geral, nas situações aí previstas, determinar:

a) A apreensão de máquinas ou utensílios;
ü) O encerramento de instalações;
c) A interdição de exercer a profissão ou activi-

dade;
</) A privação do direito de participação em arre-

matações e concursos promovidos por entida-
des ou serviços públicos, de obras públicas, de
fornecimento de obras e serviços ou concessão
de serviços, licenças ou alvarás.

5 — Para além do previsto nos números anteriores,
às infracções previstas no n.° 1 aplica-se o disposto no
artigo 48." da Lei n.° 11/87, de 7 de Abril.

6 — Sempre que a ordem de demolição ou o dever
de reposição da situação no estado anterior não sejam
voluntariamente cumpridos, os serviços do Estado ac-
tuarão directamente por conta do infractor, sendo as
despesas cobradas coercivamente, através do processo
previsto para as execuções fiscais.

7 — As normas processuais relativas à execução do
disposto no presente artigo são aprovadas por decrclo
regulamentar.

Art. 11.° — 1 — O presente diploma entra em vigor
no dia imediato ao da sua publicação.

2 — O presente regime não se aplica aos projectos
cujo processo de aprovação esteja cm curso à data da
entrada em vigor do presente diploma.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 8 de
Fevereiro de 1990. — AniVul António Cavaco Silva —
F.ugcnio Manuel dos Santos Ramos— Luís Francisco
Valente de Oliveira — José Manuel Cardoso Burges
Sociru — Arlindo Marques da Cunha — Luís Fernando
Mira Amurai — João Maria Leitão de Oliveira Afar-
tins — Fernando Nunes Ferreira Real.

Promulgado em 24 de Maio de 1990.

Publique-se.

O Presidente da República, MÁRIO SOARliS.

Referendado em 29 de Maio de 1990.

Ü Primciro-Miiiistro, Aníbal António Cavaco Silva.

A — fábricas in/curada* paia a pi inteira fusão de Imo fundido e
de aço.

5 — Instalações destinadas A ciirjtfjo Jc ainiaiilo c iraiisfornuçJi)
do iiiniiiMlo e de prixliilus i)iii.- emitem ÍIIIII.IIIIII: cm teluçao J<is
piodulos de aiiiianio cnncnio, uniu produçüo annul de iti.iis We
20 1)1)1) l de produtos íiculiadm; em relaçíiu nu inaiciial de Jlnlo,
uma produção anual de mais de '0 t de prudulut acabados; em
relação as uuirns uiili/jçôes do amianto, uma utilização de mais
de 200 i por anu.

6 — Instalações químicas integradas.
7 — Construção de atilo-cslradas, de via* rápidas ('), de vias para

ti tráfego de Innga distância dot camiiihos-de-fcrru e de acro-
pui lot (2) cuja iiisin ile de<culji)cni e de aterragem lenha um
comprimento de 211)0 m ou mais.

8 — COMO* de comácio nuiíiimos e vias navegáveis e porlos df fin-
veguçâo inieina que permitam o acesso a baicos com mais de
1350 1.

9 — Instalações de eliminação nos resíduos tóxicos e perigosos por
inuineracãu, iralamcnlo químico ou armazenagem cm letra.

I') I'nlcndr \e pat •«•li rap, I j - uma eiluda uuc cmiespondl i Jrflnn.in Jn Armdn
Eiiiupcti df I) de Nmrftihfti tie 1<ÍTS <ohre 11 liiinde* Vm iiti Tdfrpo Iníttfíhtutul

i') t.'iilcnde ir I«II -jctn|M'f((iM inn •ittnp..iiu Mue uuicptirtda 1 deliiiuJii dâ Luntcii.
çju de Chi.ifii de I<H4 Htljllvã i CíHilu J l OifiniíJi lo dl A ri J, 4o Civd linen». KIC.ÍI
( intiu n.* I4|.

ANEXO II

1 — Descrição do projecto, incluindo, em especial:

Uma descrição das características fiMcas da totalidade do pro-
jecto e exigencias no domínio da ulili/jcdo do solo, aquando
dus fases de construção e de funcionamento;

Uma descrição das principais características dos processos de
fabrico, por exemplo a natureza e as quantidades de mate-
riais ulili/adus;

Unia estimativa dos tipos c quantidades de resíduos c emis-
sões esperados (poluição da água, da atmosfera e do >olo,
ruído, vibração, luz, calor, radiação, etc.) em resultado do
funcionamento do projecto proposto.

2 — Se for caso disso, um esboço das principais soluções da substi-
tuição examinadas pelo dono da obra e a indicação das princi-
pais ra/ões dessa escollia, atendendo aos efeitos no ainbiculc.

3 — Uma descrição dos elementos do ambiente susceptíveis de se-
rem consideravelmente afeclndos pelo projcclo proposto, nomea-
damente a fauna, a Dora. o solo, a água, a atmosfera, os fac-
tores climáticos, os bens materiais, incluindo o património
arquitectónico e arqueológico, a paisagem, bem como a micr-
•relação cnlte os factores mencionados.

4 — Uma descrição (') dos efeitos importantes que pode ter no am-
biente resultantes:

Da existência da totalidade do projecto:
Da utilização dus recursos naturais;
Da emissão de poluentes, da criação de perturbações ou da

eliminação dos resíduos, e a indicação pelo dono da obra
dos métodos de prc\isjo utilizados para avaliar os efeitos
no ambiente.

5 — Um resumo não técnico das informações transmitidas com base
nas rubricas mencionadas.

6 — Um resumo das eventuais dificuldades (lacunas técnicas ou nos
conhecimentos) encontradas pelo dono da obra na compilação
das informações requeridas.

(') Eu* dcwriçJo deve rraruiuiur 01 efeitm e. te tot cato ditto, «n eleilut irvjiic*iot
\ciuud3iiuv cuniulalituf. 4 cuilo. mediu e lunto piíjoi. perinjnenm e lenipoilnot. [u-
ttlivui t neyalitul do piti|cilo.

ANIi.XO I

1 — Refinarias de petróleo bruto (excluindo as empresas que pro-
dii/ein unicimcntc liilinficnnlcs a partir do pelróleo bruto) e ins-
talações de gaMÜcacão e de liquefacção de, pelo menos, 500 t
de carvão ou de xisto betuminoso por dia.

2 — ("entrais térmicas e outras instalaçõci de combustão com uma ca-
lorífica de. pelo menus. .11X1 MW cicnli.ns nucleares euuiros re.ic-
lores nuclenres (excluindo as instalações de pesqtii<;i para a pro-
dnç.lo e ir:in<>f('riii3i.iit de iimlfiias cimiitcis c friteis, cuja potência
•n.ixÍMin n ã o iilir.iti.istc I H V ile c i r iM i t i mica i -uni ini iu) .

J - IIIM.II iç iVs CXLIIIMV. IISKMMC IICMIII id.IS i a i i i in iv i iare in pc i i i ia i ien lc
o u a c ln i i i i i ação i !c l in i i iv j d e rcsüdios radio. let ivos' .

ANEXO 111
I — Agricultura:

u) Projectos de emparcelamento rural;
b) 1'riijcelus para deslinur as terras não cultivadas ou ai uteas

seuiiiiuturais h exploração agrícola intensiva;
c) Projectos de hidráulica agrícola;
d~) Primeiros repovoamentos florestais, quando podem pro-

vocar irnnsfuiinaçõcs ecológicas negativas, e reclamação
de rcrr.ns p.ira perimiir a conversão mim outro tipo de ex-
ploração do solo;

í) Insi.il.içiio para a criaç.io de aves de c.ipoeira;
f) ln<.t:ilaçã<i para a cii.ii.ao de g.vlo porcino:
t;) l'i<.t.ictihiiia J e s. i luioMulas;
hl K.'Cu|"r.K"io i lc l e r r m o s a o m a r .
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cMuciiva:

K) I'xirneciln dc mrfa;
b) I'erhirasocs vin profundidade, com excepção d;u perfu-

rações para estudar a estabilidade dot solus, nomeada-
mente: •/

I'crliiiiicoes i«oiiii!lfurn<:
I V I I I I I Í I Ç I V S pain jirina/cnaiicin <lc resíduos nucleares;
I'c-r<ur.iv'c"• para o ah.islccimrulti de ilgua;

r) U.xiraeçàu dc minerais não metálicos nem produtores de
ciicipa, (.uniu o ináruioic, a .ircia, o cascalho, o xisto,
o Mil. os IHSI'.IIDS c a pntassn;

d) r.xlKiiçào dc hullia c dc linhilc cm explorações suhlcirã-
nc.is;

e) lixuniç.iu dc liullia e dc linliiic cm explorações a ecu
abciin;

/ ) lixiracç.ín dc petróleo;
X) l:\li.it\.ni dc gas ii.ilui.il;
h) lixiiacção dc miner ins metálicos;
I) lixiracção de .xistos betuminosos;
j) Extracção, a céu aberto, de mc1.ai5.j1uo mciAlicos nem pro-

dutores de energia;
k) Instalações de superfícies para a extracção de hulha, de

petróleo, de gás natural, de minorias e de ,Y.is(os betumi-
nosos;

0 Insl.it.ivücs pura fabrico dc coque (destilação seca du
carvão);

111) Instalações destinadas ao fabrico dc cimento.

3 — Indústria dc energia:

a) Instalações industriais destinadas 1 produção dc energia
eléctrica, dc vapor e de água quente (<|iic não constem
iln anexo 1);

li) Instalações üc indústrias destinadas, ao Irunspnrle de gás,
vapor c á).'ua <|iicnic, iransporlc dc energia eléctrica por
cabos niíiciis;

ri Arnia/cn.iiicm a superfície dc p;U natural;
1/) Arina/cnniiciii suliicnniica dc tases conibuslivcis;
t») Arnia/ciiMi-cm a superfície dc combustíveis fósseis;
/ ) Açlorncração industrial de hulha c dc linhile;
i;) liisralaçòcs para a produção ou enriquecimento de com-

bustíveis nucleares;
h) lnM.ilni.ocs para o rrprocessarneiKo dc comhuslíveis nu-

>.lc:ircs irradiados;
;1 InstalnçOrs para a rccnllia e processamentos de resíduos

Milioactivns (ijiie n:"io cunslein dd anexo I);
/) Instalações dc.Minad.is á prinJiivàu dc energia hidroeléctrica.

4 — Priiccssnmcnto dc melais:

u) Siderurgias, incluindo fundições, forjas, Ircfilarias e la-
miiiadorcs (excepto os rcfciiüos no anexo 1);

h) Instalações dc produção, iiicliiirulo fusão, refinação, cs-
tiraçcni e laiuinauein dus metais nán ferrosos;

i l Psiniupagcm e c<utc de ürarnJes peçns-;
ií) Tr.iiarneiilo dc superfícies c rcvcliniento dc metais;
i") fabrico dc caldeiras, fabrico dc rcscrvalóiios e outras pe-

ças dc cliapa;
/) I abrico e montagem de veículos automóveis c de moto-

res dc automóveis;
e) i;->talcircis navais;
li) Instalações para construção e reparação de aeronaves;
O lúbrico dc matciial ferroviário;
j) rsiaiiip.iycni de fundos por explosivos;
k) Insi.il.ivào dc calcinação e de siiucrÍ7.ição de ininéiios ine-

l.ilicos.

5 — Fabrico de vidro.
6 — Industria química:

j ) Tratamento de produtos intermédios e fabrico de produ-
tos i|uíiniv.os (que não constem do anexo I);

/;) I abrico dc pesticidas e produtos lariuniéulicos, de tintns
c veriii/es, elasiòiucros c pcrónidos;

t) Insi.ilaçiics para arina/enagem dc petróleo e dc produtos
petroquímicos e químicos.

7 — liitlÜMr 1.1 dos produtos alimentares:

it) tiujiisitij ilc ^oiilur.is vcyeiais c animais;
/') l.:l'iit.o de eoiiscrviis de produtos animais c vegetais;
i l I ' I " J ' K U I ilr l.ictn tiiiiu:
i/) liiiliisifiü de ectvcia e de malic:

<•) ("orifciinria e lalirtcii dc xaropes;
/ ) Instnlaçóes dcsnnnd.is ,111 jltaie de animais:
f) lnslalnç(K.-s pau o l.ilirk'» i11J11slri.il de amido;
/1) IMIiricas dc farinha de peixe e dc óleo dc IKM.XC;
/) Açucarciras.

8 — Indústria icitil, indústria dc cabedais, da macieira c du papel:

a) IVibricas dc latagcm, dcseiigordiiraiucnlo c l/i.inquejiuciilo
da lã;

b) labiito de painéis de fibra e dc partículas e dc ciiulra-
plncndns;

c) labrico dc pasta de papel, dc papel e de cartão;
d) Tirilur,irias dc fibras;
c) Páhricas dc produção e tratamento de celulose;
J) Fábrica] de curtumes e vestuário de couro.

9 — Indústria da borracha:

1/) Fabrica c tratamento dc ptodiifns 3 busc de rl.isiómcros.

10 — Projectos dc infra-estruturas:

a) Projectos de desenvolvimento de zonas industriais;
b) Projectos de desenvolvimento urbano;
c) Funiculares e teleféricos;
d) Construção de estradas, de portos (incluindo portos dc

pesca) e de aeródromos (projectos que não constem do
anexo 1);

e) Obras de canalização e de regularização dos cursos de
aqua;

J) llnrragens e oultas instalações destinadas a reler a ágim
ou a armazcitá-la a longo prazo.

11 — Outros projectos:

a) Aldeias de férias, compleixos hoteleiros;
b) Pistas permanentes dc corrida c dc treinos para automó-

veis e motociclos;
c) Instalações dc eliminação de resíduos industriais e de li-

xos domésticos (que não constem do anexo 1);
d) Usl ações dc depuração;
e) Locais dc depósito dc lamas;
J) Armazenagem de sucatas;
g) Mancos de ensaio para motores, turbinas ou reactores;
h) Fabrico de fibras minerais artificiais;
í) Fabrico, acondicionamento, carregamento ou colocação

em cartucho de pólvora e explosivos;
f) Instalações de esquariejanicnto dc animais impróprios para

o consumo alimentar.

12 — Alteração de projectos <]iic constam do anexo 1 c dos projec-
tos do anexo in que se destinam exclusiva ou principalmente
a desenvolver ou ensaiar novos métudos ou produtos c que não
são utilizados durante mais de um ano.

REGIÃQ AUTÔNOMA DA MADEIÍ1AV
LEGISLATIVA flEGIONAL

Decreto Leg is la t i vo x Reg iona ln . 0 16/90/M

Citação da Comissão Regional de Apüqação da Coimas em Mntérü
Lconúnúca. Alteração do Decreto Legislativa Regional n." 17J86/M,
do 9 de Setembro,

Com a publicação do Decreto Legislativo Regional
n.° 1/90/M, de 10 de Janeiro, que estahelcceu a nova
estrutura do Governo Regional, tornou-Ve imperioso
proceder à alteração da entidade competente^nara apli-
cação das coimas c sanções acessórias prcvistas\no De-
creto Legislativo Regional n.° 17/80/M, dc 9 íle Se-
tembro.

Visa-sc, deste ihodo, prosseguir o objectivo de
lar os serviços dé uma maior celeridade na decisão dos*
respectivos processos de amira-ordenação, o que passa
]>e!.i mação tio nina comissão regional de aplicação dc
coimas em inalei ia económica.


