
SECRETARIA REGIOXAL DO A:MBIEl\I E E DOS
RECURSOS :s'ATL'"RAIS

~n.0 172J20
Cons iderando que 0 Seg uro de Reses. instituido pela

Portaria 0 .° 14193. de 26 de Fevereiro, visa compensar os
apresen tames de gada bovine admitido ac abate. nos
Matadouros Oficiais de Service PUblico da Regiao Aut6noma
da Madeira. pelos prejufzos resu ltantes da reprovecac total ou
parcial de carcacas. motivada por surpresas verificadas na
inspeccao post monem. da morte de animais no perfodo
regulamentar de repouso ou do seu abate urgente:

Co nsiderando que ao Regulamento que suporta est e
mecanisme compensatcrio. ao lon go do tem po. fora m sendo
introd uzidas novas condicoes. quer para c1arificar 0 seu
ambito, q uando verificad a a incidencie persisten te de certa s
patclogias. quer para contemplar, numa 6ptica de apoio
dinamico ao sector produtivo regional, alguns dos im pactos
decorrentes da aplicacao das Imposlcoes sanitarias entretanto
estabelecidas peIas autoridades competenres:

Co nsiderando que as dispos lcoes que ccnstituem este
Regulamento, encontrem-se ass im disperses por varies
dip lomas 0 que dificulta a sua aplicacao e Interp retecao, pelo
que e conveniente promover a publicacao de urn novo
diploma que proceda a compilaceo e codificacao de todo
aquele articulado;

Co nsiderando que eoportuno tambem incluir, no objecto
do Seguro de Reses, a reprovacao total ou parcial de carca~as

motivada por acidente de conservacao. originado por avaria
ou deficiencia do sis tema Irigorfflco, ou de contaminacao
qufmice ou biotogtca, ou seja, as rejei~Oes determinadas por
causas nao imputaveis aos apresentantes da reses, mas a
anomalia das condicoes tecnicas e de funcionamento dos
Matadouros Oficiais de Service PUblico;

Co nsideran do ainda 0 estabelecido no Decreto-Lei n."
338199. de 24 de Agosto. que aprovou 0 Regulamento de
Identificacac , Registo e Circulacao de Anim ais , alterado pelo
Decreto-Lei n." 24/2001, de 30 de Jane iro e demais
legis1a9ao-em vigo r em materia de identificacac de bovines :

Manda 0 Govemo da Reglao Aut6noma da Madeira . pe lo
Secretari o Regional do Ambiente e dos Recursos Natural s.
ao abrigo da alfnea d), do n." 1, do artigo 69.° do Estatuto
Polftico-Admin istrativo da Regiao Aut6noma cia Madeira.
aprovado pela Lei n." 1419 1, de 05 de Junho, na redeccao e
numeracao cia Lei n." 130199. de 21 de Agosto e da Le i n."
12120J0. de 21 de Ju nho , 0 seguinte:

1.°. Eeprovado 0 Reg ulamento do Segura de Reses para
a Regiao Aut6noma da Madeira que epublicado em
anexo apresente Portari a.

2.° . Sao revogadas as Portarias n.o 14193. de 26 de
Fe verei ra. 0.° 115/94. de 30 de lUMO; n.o 160198. de
16 de Outubro e n.o 5412001. de 31 de Maio .

J.O • A pres ente Portaria entra imediatamente em vigor.

Secreta ria Region al do Ambiente e dos Recursos
Naturais.

Ass inada em 5 de Dezem bro de 200 1.

o SECRETARJO REaIOl'AL DO A 'fBIE;\TE E DOS RECL:RSOS
~An.."RAI S . :\fanue! Ant6nio Rodrigues Correia

REGULAME.VT'O DO SEGt:RO DEasses

Ca pftulo I
Objec to e ambito

Arti go 1.°

1· 0 Seguro de Reses institufdo pela Secret aria Regional
do Ambiente e dos Rec ursos Naturals e administrado
pela Dtreccao Regional de Agricultura, rege-se pelas
dispostcoes do presente Regul amento e abrange
exclusivamente os animais cia especle bovina. dele
be ne ficiando os apresentantes de gado para abate.

2 - Sao abrangldos peIo disposto no presente Regulame nto
os bovines apresentados e aprovados para abate nos
Matadouros Oficiais de Service PUblico cia Reg iao
Aut6noma da Madeira.

Ani go 2.°

1 - 0 Segura de Reses tern ceracter facul tative pelo que.
anualmente, os apresentan tes de gada bovine para
abate dcclararao em mod elo proprio. a fomecer pela
services da Divisao dos Matedouros. que pretendem
ficar abran gidos pelo Seguro de Reses.

2 - Tambem os utentes nao regulares dos Matadouros
Oficiais de Service PUblico da Regiao Aut6noma da
Made ira. aqua ndo cia epresentacao do requertmenro
para ulilizafiao, a Utu lo eventual. dos serv ices
pre stado nestcs matadouros para abate de bovi nos
des tinados ao consume, indicarso se pretendem ser
contempledos pe te Seguro de Reses.

Arti go J.O

1· 56 sao admitidos ao Segura de Reses os bovines
epresentados _ a abate qu e estejam devidamente
identificados atraves do Sistema NacionaJ de Identifi
cacao e Registo de Bovinos - SNIRB . nos tennos do
Decreto-Lei 0 .° 338199. de 24 de Agosto. com as
alteracoesintroduzidas pelo Decreto-Lei n," 2412001. de
30 de Janeiro e em conformidade com a demais
legisIayao em vigor. em materia de identificacao, registo
e circulacao de animais .

2· Sao ad mitidos condicionalmente ao Seguro de
Reses. pe r decisao do medico veterinario inspec tor,
os animais que no exame em vida apresentem sin ais
de Iesoes trau maticas, mas cuja extensao e gra vidade
s6 podem ser avaliadas post monem.

Anigo 4.°

o Seguro de Reses destina· se a compensar. nos :Matadouros
Oficiais de ServifiO PUblico cia Regi! o Aut6noma cia Madeira.
os prejufros resu ltantes de:

I · Reprovafi80. total ou parcial . de carcafias. mOlivada
?Q' s:!,?,eses vd.f:cec as :::0 ~xe.:=e sa:::::A.~o post
mortem de reses adm itidas ao abate e ao Seguro pe Io
medico veterinArio inspector. sendo ex igido relat6rio
com a determinafiao cia causa da repro vacrao , total ou
parcial;



»

2 · Morte de erurcals, admitidos 80 abate e ao seguro .
ocorrida rc penodc regulamentar de repouso nos
maradouros. sendo exigido relatcrio com a
determinecao da causa da motte. efectuedo pelo
medico veterinario inspector;

3 - Abates de urgencie de animals submetidos a exame
clfnico em vida mediante epresentacjo de uma
declarecao do medico veterinar io que preston
assist!ncia ao animal. atestando as causes do abate, e
desde que motivadas par:
a) Acidentes em animeis. tais como traumatismos

exteros. fractures. hemorragias, fulguracoes,
asfixia, ferimentos por anna de fogo, falhas
organicasno dec-ursa de intervencoes cinirgices
ou oosterricas;

b) Medida de seguranca colective. quando se
trate de animais perigosos:

c) Estados patol6gicos em que haja 0 risco de
agravamento cia situaljio clfnica e de bern
ester animal. se 0 abate nio liver lugar
imediatamente.

4 - Rq:rova;OO taaI ou pwciaI de carcecas motivada par
ecidente de ccoservecso, originado par avaria ou
defJ:ibria do sistema fiigaffico. ou de COf1talTlInal;.
quimicaau biol6gica dos predates, au seja, par causes
n30 imputiveis 80S apeesereantes das reses, SOldo
senpreexigidorelatCrio cemadeterminal;ao da causa da
reprov~ cfectuado peIo medico veterin3rio inspecta'.

Arti go 5.-

Ao Seguro de Reses MOsao adrnitidos os animais:
a) Bovinos de raca brave lidados;
b) Mandados abater per impos it;ao sanitaria;
c) Apreendidos pelas entidades competentes e

entregues para abate;
d) Apresentados com documentecao de algum modo

viciada;
e) Reprovados no exeme sanitArio onJe monem pelo

medico veterinario inspector.

Artigo 6.·

a Segura de Reses nan cobee. em case algum, os
prejuizos resul tantes de:

1 - Reproveczc total de c:arc~as motivada par caquexia
e hidroemia;

2 - Reprovat;!o parcial de carcac;as determinada por
lesOes deteetadas oa inspecy§o em vida;

3 - Reprovac;io parcial de carc ac;as determinada por
le*s deteetadas oa inspect;!o post monem que
ocas ionem a diminuic;ao atl! 5 Kg no peso da
careat;a;

4 · Reprovac;ao total de carcatras por lesOes. nas
condi~s previstas 00 n.· 2. do m igo 3.°;

5 · Limpezas habituais das carcat;as;

6 · Reprovacao de carcacas motivade par Cisticercose
ou por He maturia Enz06 tica, sempre que essas
carcacas respeirem a bovinos entrados na Regil o
Autoaoma cia Madeira e que tenham permaneciclo na
Regi! o por Ul'D. perfodo de tempo inferior a quwo
meses;

7 - Reprovecao total de cercacas motiveda pe la
ccnfirmacao quanta ! presence da Eecefalopatia
Espongiforme Bovina (EEB).

Artige 7.°

Ao veri ficare m-se repro vec oes que. pela frequencia ou
ceusas. pennitam presumir a necessldade de sanea menlo dos
efectivos. tomar-se-ao as segui ntes medidas;

a) Pernctpecao do fac to ! Direc~ao Regional de
Pecuaria;

b) Suspensao do Segura de Reses e da consequente
cobrance des premios atl! 0 saneemento do s
efectivos:

c) Nolifi catriio do peopetetario ou do apreseruar re des
animals das medidas tomad as na sequencia das
repro vacoes efectuadas:

d) Afixat;! o de aviscs da ocorrencia nos Ma14douros
Oficiais de Service PUblico da Regiao Aut6noma da
Madeira .

Capitulo II
Recei tas e des pesas

Artigo 8.°

Consruuem recei tas do Seguro de Reses:
a) a premia do segura que I! fixado por Despac ho do

Secretario Regional do Amb iente e dos Recursos
Naturals ;

b) Em caso de reprovacao tota l. a carcaca. COUTO ou
pele. vlsceras e sangue, bern como os produtos
resulta ntes da sua industrializa~ao;

c) Em case de reprovac so parc ial. as partes reje itadas
das carcacas e 0 valor do couro ou pele
correspondente as rejeicoes:

d ) As cames . gorduras e catCatras recuperadas, ap6s
beneficiacso.

Anigo 9.·

a premio e caJculado em fun~!o do peso Iimpo des
carcacas des animals admitidos ao Segura e que hajam side
aprovados na inspec~io em vida, deduzi do 0 enxugo.

Artigo 10.8

Co nslituem despesas do Segura de Reses :
a) As importAncias correspondentes as indemn.:zalJOes

devidas; •
b) as encargos res ultantes da preparaljB.o. ,,·eoda.

transporte e industrializ8ljil.o ou destrui~il.o das carnes
ou despojos reprovados;

c) Outras despesas. quando j ustificadas e aprovadas
pe to Secret4rio Reg ional do Ambiente e dos
Recursos ='aturais.

Doria
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Capitu lo III
LiQuidaljAo e pagamento de tndemnizacoes

Artigo 11.0

As mdemnizacoes a pagar sao calculadas por
quilograma/carcaca . deduzido 0 enxugo, com base nos
pfeljOs e na grelba de clessiflcacao de carcacas fixados
semestralmen te, ou qu ando a situacao de Mercado 0

justifique , por Despacho do Secreteno Regi onal do
Ambiente e dos Recursos Naturais.

Anigo 12.0

1 - Os processos de pagamento das indernnizacoes sao
organizados pela Direccao Regiona l de Agric ultura e
deles farao parte integran te:
a) Boletim de necropsle e rejelcao:
b) Relat6rio a que aludem os n." I, 2 e 4 do

artigo 4.0 do presente Regulamento;
c) Decleracao do me dico veterinan o que

prestou assis tencia ao ani mal, nos casas
previstos no n." 3 do artigo 4.0 do presente
Regulamento.

2 - Os doc umentos referidos no numero anterior sao
enviados pela Divisao dos Matadouros, aos services
competentes cia Di reccao Reg ional de Agricultur a,
no prazc de dez dias a contar da da ta da reproveczo
sanitaria;

3 · A Direccao Regional de Agriculture informara 0

apresentente, no prazo de dez dias uteis a contar cia
recepceodo processo,do deferimento au indeferimento
cia prerensao.

Cap itulo IV
Disposicoes gerais

Art igo 13.0

Para serem admitidos ao Segura de Reses. os animais tern
de se encontrar nas condicoes expressas no Regulamento das
Condicoes Sanitarias de Carnes Frescas e sua Colocacao no
Mercado, aprovado pela Portaria n." 971/94, de 29 de
Outubro e alte rado pela Portaria 252196, de 10 de Julho. que
regulamentam a Decreta-Lei n," 178/93 , de 12 de Maio, que
transp6s para a ordem jurfdica intem a as D irectives
64/433/CEE, do Conselho. de 26 de Jun ho, relativa as
condicoes sanitarias de producao de carnes fresca s e sua
colocacao no Mercado e suas posteriores alterecoes e
regulamentacoes.

Capitulo V
Disposicoes excepc ionais

Anigo 14.0

Podem ser admitidos ao Segura de Reses. institufdo pelo
presente Regulamento, os bovines com idade superior a 30
meses em relacao aos qua is resultem negatives as testes
definit ivos de deteccao da Encefalopatia Espongiforme
Bov ina (EEB), quando se verifique a situacao prevista no n."
4 do artigo 4.0 do Capitulo I do presente Regulamento.

Anigo 15.0

A rnedida prevista no arti go anterior tern urn ce racte r
provi sorio, e sera revogada de acordo co m a evotuceo tecnica
e cie ntffica sabre a materia.
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