PDF Elaborado pela DATAJURIS
Imagem de acordo com original

REGIAo AUTONOMA DA MADEIRA

JORNAl OflCIAL
I Serie- Numero 1
SUMARIO
ASSEMBLE/A REGIONAL
Decreto Legislativo Regional n: 18/83/M:
Cria a Secretaria Regional do Turismo e Cuftura
t'R~SIDt.NCIA DO GOVERNO REGIONAL
Fortaria n.O 1 054-B/83
Autoriza a Regiao Aut6noma da Madeira a emitir, ao
par, 3 OGO 000 de obrlqacoes do valor nominal de
1 ODDS cada urna, representadas por certiticados de
1 a 10 cbriqacoes.
Resoluc;:ao n: 1/84:
Atribui urn subsidio de cinquenta rnilhoes de escudos
(50000000$) a Empresa de Electricidade da Madei
ra, C. P ..
Resoluc;:ao n: 2/84:
Aprova a minuta do contrato para 0 fornecimento de
membranas e acess6rios para 8 diameter B-l0 per
meators e del ega os poderes de representacao cia
Heqiao Autonorna, na assinatura do contrato, no Se
creta-to Regional do Equipamento Social.
Reso'u~ao

n: 3/84:

Aprova para efeitos de novo visto, as minutas de
contratos relatives aos processos de empreitadas e
fornecimentos visados pela Comissao de Contas no
ana transacto.
Resoluc;:ao n: 4/84:
Deterrnina 0 processamento de despesas referente
ao capitulo 50 Investimentos do Plano, enquanto
nao for aprovado 0 orcamento cia Regiao para 1984.

Resolueao n.O 5/84:
Fixa as avencas anuais para entrada nos rnolhes do
Porto do Funchal dos veiculos llqeiros e pesados de
carqa bern como as taxas a cobrar avulso as viaturas
ligeiras e pesadas.
ResolU'~ao

n: 6/84:

Renova as apolices de seguro dos aeroportos da He

Quinta-feira, 12 de Janeiro de 1984
giao Aut6noma da Madeira, nas condicoes que actual
mente vigoram, e por mais um ano e resolvendo em
reiacso a ap61ice de Hesponsabilidade Civil de Opera
dores de Aeroportos, aurnentar 0 capital se-juro.

Hesolucao n: 7/84:
Adjudica 0 segura do navio -Independencia-, relativo
a casco, maquinas, pertences e ·a responsabilidade
clvil de passageiros, em regime de co-seguro, a va
rias companhias enos terrnos da proposta apresenta
da em conjunto pelas sequradoras nacionalizadas.

Hesolucao n: 8/84:
Adjudica a ernpresa EXTEM 0 fornecimento de arrna
rlos de distrlbuicao e caixas com tomadas de energia,
TV, telefones e telex, para equipar a Doca para em
barcacoes de pequeno calado no Funchal, e mais re
solve autorizar a celebracao do respectlvo contrato.
ResotU!;:ao n. O 9/84:
Adjudica, com celebracao de contrato adicional, iJ
ETERMi\R EMPRESA DE OBRAS TERRESTRES E
MARiTI MAS SARt, a execucao dos trabalhos de for
necirnento e montagem de cabos electrlcos e postes
de ilurnlnacao na obra de construcao da Doca para
Embarcacoes de Pequeno Calado no Funchal.
Resofu~ao

n: 10/84:

Celebra um contrato adicional ao da adjudicacao do
projecto de inf raestruturas do Porto de Abrigo do Por
to Santo, nas fases dr oastecimento de aqua, drena
gem pluvial e coordenacao com os projectos de ener
gia electrica e de combustiveis com a empresa
PLANEGE - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GES
TAO, LOA., para execucao dos projectos dos acessos
rodoviarios, ediffcio da porta ria, ediftclo dos servicos
de exploracao portuar!a onde estarao instalados 0 ar
mazern de aprovisionamentos, a sala de quadro elec
trieo, um dormit6rio, sanitarios e cobertura para re·
paracao de rnaquinas.

Resolucao n: 11/84:
Adjudica a empresa COSTA F. F. Lda. GOORDE
N,<\CAO E ELABORACAODOS PHOJECTOS DE ESTRA·
DAS E ARRUAMENTOS, a eiaboracao do projecto de
infraestruturas da Zona Industrial daCancela e mais
resolve autorizar a celebracao do respectivo con

trato.
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NOMERO 1

Hesolucao n: 20/84:

Hesolucao n: 12/84:
Aprova 0 decreto regulamentar regional que regula
menta 0 Fundo Madeirense do seguro de colheitas.

Autoriza 0 financiamento de 2 887 270$
Regional de Educacao Especial.

a

Direccao

Besolucao n." 21/84:

Hesolucao n.' 13/84:

Declare de utilidade publica, com caracter de urqen
cia das expropriacoes, os irnoveis localizados no s itio
dos Lameiros - Faja dos Vinhaticos, freguesia e COI1
celho de Sao Vicente, necessarios a «Obr a de cons
trucao do edlficio escolar com 6 salas, do nucleo dos
Lameiros - Faja des Vinhaticos freguesia e concelho
de Sjo Vicente, a levar a efeito pelo Governo Re
gional, atraves da sua Secretaria Regional do Equipa
ruento Social que e autorizada a tomar posse adrni
nistrativa dos rnesrnos Tmoveis por ser considerada
essa posse indispensavel ao infcio imediato dos tra
balhos respectivos

Besolucao n.' 14/84:
Declara de utilidade publica, com caracter de urqen
cia das exproprtacoes, os irnoveis localizados 110 sitio
da Vila [ER 110), freguesia e concelho de Porto Santo
[Ilha do Porto Santo), necessarlos
«Obra de amplia
c;ao da Central de Dessalinizacao de Porto Santo (Ilha
do Porto Santo], a realizar por este Governo Regional,
atravss da sua Secretaria Regional do Equipamento
Social que fica autorizada a tomar posse administra
tiva dos mesrnos irnoveis, por se considerar essa
posse indispensavel ao infcio imediato dos .respecti
vos trabalhos.

Autoriza que a Secretaria Regional da Agricultura e
Pescas procede ao pagamento [2.' parte da 2.' presta
sociedade produtora
cao) da indernnizacao a prestar
de Bananas da Madeira - Sobananas respeitante eo
irnovel destinado iJ irnplantacao do Centro de Fruticul
tura Sub-tropical da Madeira .

a

Hesolucao n: 22/84:
Antecipa 0 pagamento de dez milh6es de escudos
(10000 ODDS) a Camara Municipal do Funchal
Besolucao n." 23/84:
Nomeia como vogal na Comissao Administrativa da
UCALPUM Uniao das Cooperativas Agricolas de
Lacticfnios e Produtores de Leite da Ilha lIa Madeira,
o agente Tecnico Agricoia. Antonio Emanuel de Oli
veira e Freitas.

a

Resoluc;iio n.: 15/84:
Adjudica
Sociedade de Construcoes Soares da Cos
ta, S.A.R.L., a empreitada n.O 6/83/H, da construcao
de 59 fogos da Nazare IV-B e mais resolve autorizar
a celebracao do respectivo contrato.

a

Besolucao n." 24/83:
Rectifica a resolucao n.: 1 085/83, de 22 de Junho que
por lapse referia 7500$00 e que reportava-se a um
valor de subsidio no montante de 7500000$00 a con
ceder a Camara Municipal do Funchal.
Portaria n." 1/84:
Regulamenta 0 regime de precos dos services de
fetaria e do cafe bebida.
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Besolucao n: 16/84:
Autoriza 0 contrato adicional com a firma TECNOVIA

Decreta Legislativo Regional n.' 18/83/M

INFRAESTRUTURAS JOSE GUILHERME DA COSTA,
Lda. referente a obras a mals, na Estrada ,'l.iunicipal
da Faja do Nunes, concelho de Porto Moniz.

de 31 de Dezembro

Estrutura do Governo Regional

Besolueao n: 11/84:
Autoriza a Camara Municipal de Machico a celebrar
tres contrr tos adicionais com a sociedade de Emprei
tadas Somague, SARL, e resolve assumir a responsa
bilidade pela satisfacao integral do custo destas tres
novas obras.

Hesolucao n.' 18/84:
Encarreqa a Secretaria Regional do Planeamento e Fi
nancas para, prover adentro do orcarnento da Regiao
em vigor as dotacces de fundos necessarlos a satis
facao das requisicoes mensais relativas a varlas Es
colas de Ensino Superior ate a aprovacao do orca
mento da Regiao Autonorna para 0 ano civil de 1984.
Besolucao

11."

19/84:

Adjudica a Antonio Agostinho Teixeira de Freitas, a
cxploracao da loja 11.° 7 do Bairro do Hospital.

A normal evolucao da vida polltico-adminis
trativa da Madeira aconselha uma nova alteracao
na estrutura do Governo Regional.
Assim:
Nos termos da alinea a) do artigo 229.° da
Constitulcao da Republica, a Assembleia Regio
nal da Madeira decreta, para valer como lei, 0 se
guinte:
Artigo 1.° !E criada a Secreta ria Regional do
Turismo e Cultura.
Art. 2.° A Secretaria Regional do Turismo e
Cultura integra as cornpetencla que em materia
de turismo e de cultura estavam afectas a Presi
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dencia do Governo e tutela as Direccoes Regio
nais de Turismo e de Assuntos Culturais.
Art. 3. Transita para a tutela da Secretaria
Regional do Comercio e Transportes a Direccao
Regional de Adrnintstracao Publica, bem como todo
o ambito de cornpetencias que Ihe estao atribui
das.
0

4. Ao abrigo do artigo 27. do Decreto-Lei
n." 46492, de 18 de Agosto de 1965, e concedida
aos juros das obrigac;:6es a isencao do irnposto de
capitais e do imposto complementar.
0

0

5. A duracao de vida das obriqacoes sera de
7 anos, sendo 2 de carencla .
0

Art. 4. 0 presente diploma entra imediata
mente em vigor.

As obripacoes deste emprestimo serao arnor
tizadas, ao par, em 10 semestralidades iguais,
vencendo-se a primeira em 15 de Junho de 1986
e a ultima em 15 de Dezembro de 1990.

Aprovado em Sessao Plena ria aos 13 de De
zembro de 1983.

6. A arnortizacao podera ser antecipada por
decisao do Governo Regional da Madeira.

0

o Presidente da Assembleia Regional, Ema
nuel do Nascimento dos Santos Rodrigues.
Assinado aos 15 de Dezembro de 1983.

o

Ministro da Republica para a Heqiao Au
tor..,:'')1c! da Madeira, Lino Dias Miguel.

PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL

0

7. Os encarqos deste emprestlmo, que se
rao suportados pelo orcarnento da Regiao Aut6
noma da Madeira, beneficiam do aval do Estado,
conforme Hesolucao do Conselho de Ministros
n. 59-A/83, de 22 de Dezembro, publicada no
Dierio da Bepubitce, 1." serie, n." 294, de 23 de
Dezembro de 1983.
0

O

Mlnisterio das Finances e do Plano.
Assinada em 23 de Dezembro de 1983.

Conforme 0 preceituado no art.° 8. alinea
o~, do Decreto Regional n." 6/77 /M, de 21 de Abril
e errrexecucao da Portaria n.: 208/82, de 28 de
Dezembro, da Presidencia do Governo Regional
da Madeira, transcreve-se 0 seguinte diploma:
0

,

MINlSTERIO DAS FINAN'(:AS E DO PLANO

Pelo Ministro das Flnancas e do Plano, An
tonio d'Alniekie, Secretario de Estado do Tesouro.

~RESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL

Hesolucao

0.°

1/84

SECRETARIA DE ESTAOO DO TESOURO

Portaria n.o 1054-B/83
de 23 de Oezembro

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa,
pelo Ministro das Finances e do Plano, ao abrigo
do disposto no Decreto-Lei n." 187/81, de 2 de
Julho, 0 seguinte:
1.° Autorizar a Heqiao Aut6noma da Madeira
a emitir, ao par, 3000000 de obrigac;:6es do valor
nominal de 1000 cada uma, representadas por
certificados de 1 a 10 obrigac;:6es.

o Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 5 de Janeiro de 1984, resolveu:
Atribuir urn subsidio de cinquenta milh6es de
escudos (50000000$00) a Empresa de Electrici
dade da Madeira, Empresa Publica, destinado a co
bertura do deficit de exploracao referente ao mes
de Janeiro.
Presldencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional em exerclcio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.
Hesolucao n.o 2/84

2. A taxa de juro sera correspondente ados
dep6sitos a prazo superiores a 180 dias mas nao
a 1 ano, em vigor no primeiro diade cad a periodo
semestral da contagem de juros. acrescida de
2%.
0

3.0 Os jurosdas obriqacoes serao contados
semestralmente, sendo 0 primeiro vencimento a
15 de Junho de 1984.

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 5 de Janeiro de 1984, resolveu:
a)Aprovar a minuta do contrato para 0 for
necimento de membranas e acess6rios para 8
diameter B-10 permeators, de que
adjudicata
ria a sociedade denominada Madeira Engineering
& C.. Lda..;

e
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Hesolucao n. 5/84

b) Delegar os poderes de representacao da
Regiao Aut6noma, na assinatura do contrato, no
Secretario Regional do Equipamento Social.
Presidencia do Governo Regional. - a Pres i
dente do Governo Regional em exercfcio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

NUMERO 1

O

a

Conselho do Governo, reunido em plenario

em 5 de Janeiro de 1984, resolveu:
Fixar as avencas anuais para entrada nos rno
Ihes do Porto do FunchaJ dos veiculos ligeiros e
pesados de carga, em 1 500$00 e 2 000$00, res
pectivamente.

Besolucao n," 3/84

As taxas a cobrar avulso as viaturas ligeiras

a

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 5 de Janeiro de 1984, resolveu:
Aprovar, para efeitos de novo visto, as mi
nutas de contratos relativos aos processos de
empreitadas e fornecimentos visados pela Comis
sao de Contas no ano transacto.
Presidencta do Governo Regional. -

e pesadas sao fixadas em 40$00 e 50$00, respec
tivamente.
Presidencia do Governo Regional. -

a

Presi

dente do Governo Regional em exercicio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

a

Presi
dente do Governo Regional em exercfcio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Besolucao n." 6/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenari

em 5 de Janeiro de 1984, resolveu:
Hesolucao n.' 4/84

Renovar as ap61ices de seguro dos Aeropor

a

Conselho do Governo, reunido em plenar.o
em 5 de Janeiro de 1984, resolveu, enquanto nao
for aprovado 0 orcarnento da Beqiao para 1984:

a

processamento de despesas referente ao
Capitulo 50 Investimentos do Plano, ficara
sujeito ao regime de duodeclrnos, sendo estes fi
xados de acordo com 0 valor de 14471 151 000$00
inscrito no orcarnento ordinarlo de 1983 e assim
distribufdos:

tos da Heqiao Aut6noma da Madeira, nas condi
coes em que actual mente vigoram, e por mais um
ano.
l\I1ais resolve, em relacao a apollce de Res
ponsabilidade Civil de Operadores de Aeroportos,
aumentar 0 capital seguro para trezentos quaren
ta e quatro rnilhoes de marcos, pelo preco adicio
nal de quarenta mil marcos.
Esta resolucao produz efeitos a partir do dia

Presidencia do Governo Regional- 44119916$70
Secretaria Regional do Planea
mento e Financas ... .. .... Secretaria Regional do Equipa
mento Social '" ... ... ... Secretaria Regional dos Assun
....... ..
tos Socials ...

170497 500$00

de Janeiro de 1984.
Presidencia do Governo Regional. -

0 Prest

dente do Governo Regional ern exercicio, Manuel
746 290 833$30

Jorge Bazenga Marques.

14 958 333$30

Secretaria Regional da Educac;:ao 17 259 333$30
Secretaria Regional de Agricul
tura e Pescas ... ... ... . .. -

107541 666$70

Secretaria Regional do Cornercio
e Transportes ... ... ... ... -

105261 666$70

Presidencla do Governo Regional. - a Prest
dente do Governo Regional em exercicio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Hesolueao n. 7/84
D

o

Conselho do Governo, reunido em plenarto

em 5 de Janeiro de 1984, resolveu:
Adjudicar a seguro do navio «lndependencla»,
relative a casco, maquinas, pertences e a respon
sabilidade civil de passageiros, em regime de co
-segura, as companhias de seguros Bonanca, E. P.,
Alianca Seguradora, E. P., Fidelidade -

Grupo Se
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gurador, E. P., Imperio, E. P., Mundial Confianca,
E. P., e Tranquilidade Seguros, E. P., nos termos
da proposta apresentada em conjunto pelas segu
radoras nacionalizadas, e com efeitos a partir de
de Dezembro de 1983.

Hesolucao n," 10/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenario

em 5 de Janeiro de 1984, resolveu:
Celebrar um contrato adicional ao da adjudi

0 Pres i

cacao do projecto de infraestruturas do Porto de

dente do Governo Regional em exercfcio, Manuel

Abrigo do Porto Santo, nas fases de abastecimento

Jorge Bazenga Marques.

de aqua, drenagem pluvial, e coordenacao com os

Presidencia do Governo Regional. -

projectos de energia electrica e de combustfveis
com a empresa Planege -

Consultores de Enge

nharia e Gestae, Lda., pelo valor de novecentos e
Besolucao n.O 8/84

cinquenta mil escudos, e para execucao dos pro
jectos dos acessos rodoviarios. ediffcio da porta

o

Conselho do Governo, reunido em plenario

em 5 de Janeiro de 1984, resolveu:
Adjudicar

a empresa

ria, ediffcio dos servlcos de exploracao portuaria
onde estarao instalados 0 arrnazem de aprovlsio
narnentos, a sala de quadro electrico, um dorm i

EXTEM, pelo valor glo

bal de 2351 160$00, 0 fornecimento de armarios

t6rio, sanitarlos e cobertura para reparacao de
rnaquinas,

de dtstrlbulcao e caixas com tornadas de energia,
TV, telefones e telex, para equipar a Doca para

A pro posta apresentada pela empresa esta de

ernbarcacoes de pequeno cal ado no Funchal, nos

acordo com

termos do parecer tecnico e da proposta apresen

reiro de 1972 do Mlnisterio das Obras Publicas.

tada no concurso limltado ao qual concorreram ain

normas portuguesas e demais leqislacao em vigor.

0

disposto na Portaria de 7 de Feve

da outras quatro empresas especializadas.
Presldencia do Governo Regional. Mais resolve autorizar a celebracao do res
pectivo contrato.

0 Pres i

dente do Governo Regional em exercfcio, Manuel

Jorge Bazenga Marques.

Presidencia do Governo Regional. -

0 Pres i
Besolucao n," 11/84

dente do Governo Regional em exercfcio, Manuel

Jorge Bazenga Marques.

o

Conselho do Governo, reunido em pienario

em 5 de Janeiro de 1984, resolveu:
Resoluc;ao n,O 9/84

Adjudicar

a empresa

Costa F. F. Lda. -

Coor

denacao e Elaboracao dos Projectos de Estradas

o

Conselho do Governo, reunido em plenario

e Arruamentos, pelo valor base de 5278010$00, a
elaboracao do projecto de infraestruturas da zona

em 5 de Janeiro de 1984, resolveu:

industrial da Cancela, pelo prazo de 90 dias enos
Adjudicar ,com celebracao de contrato adicio
nal,

a ETERMAR -

Empresa de Obras Terrestres e

Marftimas, SARL, pelo valor de 11 214424$00, a

restantes term os da proposta apresentada no con
curso limitado realizado para

0

efeito e de acordo

com as recornendacoes constantes do relat6rio de

execucao dos trabalhos de fornecimento e monta

avaliacao tecnica das propostas elaborado pela Em

qem de cabos electrlcos e postos de ilurninacao

presa Publica de Parques Industriais.

na obra de construcao da Doca para Embarcacoes
A proposta apresentada pela empresa, esta de

de Pequeno Calado no Funchal.

acordo com

0

disposto na leqtslacao que regula

0

0 Presi

calculo de honorarios para projectos de obras pu

dente do Governo Regional em exercicio, Manuel

bl icas relativos a estradas, aquas, esgotos e redes

Jorge Bazenga Marques.

de electricidade.

Presldencla do Governo Regional. -

6

I SERlE Mais resolve autorizar a celebracao do res

pectlvo contrato.

NOMERO 1

considerar essa posse indlspensavel ao inicio irne
diato dos trabalhos respecttvos,

Presidencia do Governo Regional. -

0 Presi

Presidencia do Governo Regional. -

0 Prest

dente do Governo Regional em exercicto, Manuel

dente do Governo Regional em exercicio: Manuel

Jorge Bazenga Marques.

Jorge Bazenga Marques.

SECRETARIA REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL

Hesclucao n.' 12/84

o

OR[CCAo Ct stJM:OS Ct CONSTR\.(ll.S [SCCUReS [ [OJ~o

Conselho do Governo, reunido ern plenario

ern 5 de Janeiro de 1984, resolveu:
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Apravar a Decreto Regularnentar Regional que

cb

regulamenta 0 Fundo Madeirense do segura de
colheitas.
Presldencia do Gaverno Regional. -

0 Pres i

dente do Governa Regional em exerciclo. Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Resolueao n: 13/84
Usanda da competencia que Ihe e conferida
pelo Decreto-Lei n.O 171/83, de 2 de Maio, 0 Can
selho do Governo, reunido em plenario em 5 de
Janeiro de 1984, resolveu:

....

..,.

......... ,......

ho~.LA

Ao abrigo enos termos dos Artigos 10. e 14."
0

do Dec.-Lei n." 845/76, de 11 de Dezembro, nas re
daccoes introduzidas pelos Dec.v-Lets n.O 154/83,

-.,----+-:;;.~.::~:;:
•

::::

""".~-':;;.Io .......

.... ~... .. ............

,:: ::

11.' .,
. "•

• 1

de 12 de Abril, e 413/83, de 23 de Novembro, fi
cam declarados de utilidade publica, com caracter
de urqencla das exprcpriacoes, as lrnovels assi
nalados na planta anexa, localizados no sitlo dos
Lameiros -

Hesolucao n." 14/84

Faja dos Vlnhatlcos, freguesia e con

celho de Sao Vicente, necessarlos

a

«Obra de

construcao do edtficlo escolar, com 6 salas, do
nucleo dos Lameiros -

Faja dos Vtnhaticos, fre

guesia e concelho de Sao· Vicente", a levar a
efeito par este Governo Regional, atraves da sua
Secretaria Regional do Equipamenta Social.
Em consequencla, e simultaneamente, e auto

No usa da cornpetencia que Ihe confere a
Decreta-Lei n.O 171/83, de 2 de Maio, a Conselho
do Governo, reunido em plenario em 5 de Janel
ro de 1984, resolveu:
Nos termos e ao abrigo dos artigos 10: e 14.°
do Decreta-Lei n.O 845/76, de 11 de Dezembro, nas

rizada a sabred ita Secretaria Regional do Equi

pelos Decretos-Lels n."
154/83, de 12 de Abril, e 413/83, de 23 de Novem

pamento Social, nos termos do n.O 1 do Artigo

bra, ficam declarados de utilidade publica, com

redaccoes introduzidas

17.° do citado Decreta-Lei n.O 845/76, a tamar pos

caracter de urqencla das exproprlacoes, as Imo

se administrativa dos mesmos imovels, por se

veis assinalados na planta anexa, localizados no

7
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sitio da Vila fE.R. 110), freguesia e concelho de

cial, autorizada, nos termos do n.' 1 do Artigo 17.

Porto Santo [Ilha de Porto Santo), necessaries a
-Obra de ampllacao da Central de Dessalinizacao

do citado Decreto-Lei n. 845/76, a tomar posse
administrativa dos mesmos Imovels, por se con

a realizar

siderar essa posse lndlspensavel ao inicio ime

de Porto Santo (Ilha de Porto Santol-.

por este Governo Regional, atraves da sua Se

0

O

diato dos respectivos trabalhos.

cretaria Regional do Equipamento Social.
Presidencia do Governo Regional. Simultaneamente, e em consequencia, fica a
sobredita Secretaria Regional do Equipamento So

dente do Governo Regional em exercfcio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Govemo Regional do Madeira
SEGRETARIA REGIO NAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL
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Besolucao n.O 15/84

a Conselho do Governo, reunido em plenario
em 5 de Janeiro de 1984, resolveu:
Adjudicar a Sociedade de Construcoes Soares
da Costa, SARL, a ernpreitada n." 6/83/H, da cons
trucao de 59 fogos da Nazare IV-B, pelo valor de
95644 126$00, par ser a proposta mais barata e
mais favoravel.
Mais resolve autorizar a celebracao do respec
tivo contrato.

N(lMERO 1

obras a rnais no valor de 21 636 196$80, outro rela
tivo a obras de execucao da rede de aducao ao re
servatorlo da Matur, no valor de 10 092 666$00 e
outro referente a obras a rnals no «abasteclmento
de aqua ao Porto da Cruz, no valor de 11 166912$70.
Mais resolve assumir a responsabilidade pela
satisfacao integral do custo destas tres novas
obras.
Presidencia do Governo Regional. - a Presi
dente do Governo Regional em exercicio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

a

Presidencia do Governo Regional. Prest
dente do Governo Regional em exercfcio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Hesolucao n.· 16/84

a

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 5 de Janeiro de 1984, resolveu:
Autorlzar a contrato adicional com a firma
Tecnovia Infraestruturas Jose Guilherme da
Costa, l.da., no valor de 7000000$00, referente a
obras a mals, nomeadamente muros de suporte, na
Estrada Municipal da Faja do Nunes, concelho de
Porto Moniz.
Presidencla do Governo Regional. - a Presi
dente do Governo Regional em exercicio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Hesolucao n.· 17/84
De acordo com a Hesolucao n." 604/83, de 30
de Junho, a Governo assumiu, ate a conclusao fi
nal .a responsabilidade pela satisfacao integral do
custo das obras adjudicadas em Dezembro de 1979,
pela Camara Municipal de Machico - «Abasteci
mento de aqua a freguesia de Machico », -Abaste
cimento de aqua a freguesia do Porto da Cruz»,
ambas adjudlcadas a sociedade de empreitadas So
mague, SARL, respectivarnente, pelos valores ini
clals de 92352263$90 e 93386210$60.
Considerando que neste momenta e necessa
ria e urgente realizar-se novas obras, obras estas
indispensavels a concretizacao das respectivas
adjudlcacoes:
Nestes termos, 0 Conselho do Governo, reuni
do em plenario em 5 de Janeiro de 1984, resolveu,
autorlzar a Camara Municipal de Machico a cele
brar tres contratos adicionais com a Sociedade
de Empreitadas Somague, SARL, um referente a

Resoluc;:ao n.· 18/84
Decorrente da Reqionallzacao do Ensino Supe
rior, foi entre outras, transferida para a Heqiao
Autonorna da Madeira, com efeitos a partir de 1 de
Janeiro de 1984, a cornpetencia financeira relativa
as Escolas de Ensino Superior existentes na He
giao Autonorna da Madeira.
Assim, e de acordo com as regras orcarnentais
vigentes a Conselho do Governo, reunido em pie
nario em 5 de Janeiro de 1984, resolveu encarregar
a Secreta ria Regional do Planeamento e Flnancas.
de prover, adentro do Orcarnento da Beqiao em vi
gor, as dotacoes de fundos necessartas a satisfa
cao das respectivas requlsicces mensa is, relativas
as seguintes Escolas:
Escola Superior de Educacao, Instituto Supe
rior de Artes Plasticas e Conservatorlo de Muslca
da Madeira.
A presente resolucao vlqorara ate a aprova
9ao do Orcarnento da Heqiao Autonoma da Madeira
para 0 ano civil de 1984.

a

Presidencla do Governo Regional. Pres i
dente do Governo Regional em exercicio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Resolucao n.O 19/84

a

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 5 de Janeiro de 1984, resolveu:
Adjudicar a Antonio Agostinho Teixeira de Frei
tas a exploracao da lola n.' 7 do Bairro do Hospi
tal, conforme concurso publico em devido tempo
realizado.

a

Presldencia do Governo Regional. Presi
dente do Governo Regional em exerclcio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.
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Hesolucao n.' 20/84

Agricultura e Pescas processe a quantia constante
do recibo n. 2 da autorizacao de pagamento n."
10.122/83, que caducou, por razoes de ordem fi
nanceira. no ano transacto, respeitante ao paga
mento da sequnda parte da segunda prestacao da
indemnizacao acordada para aquisicao do im6vel
em causa.
O

Em aditarnento a Hesolucao n." 1062/83, de 15
de Dezembro, 0 Conselho do Governo, reunido em
plenario em 5 de Janeiro de 1984, resolveu autori
zar 0 financiamento de 2887270$00 a Direccao Re
gional de Educacao Especial, relative ao rnes de
Dezembro de 1983, pelo Capitulo 01, inerente a 05
- Secretarla Regional dos Assuntos Socials. para
execucao do Plano de Tesouraria:
05 -

Secretaria Regional dos Assuntos Socials

Capitulo 01 C6digo 38 -

Gabinete do Secretario Regional
Transferenclas -

Sector Publico

c) Direccao Regional de Educacao Especial 
2887270$00.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional em exercicio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Hesolucao n.O 21/84
Considerando que da indernnizacao acordada
entre 0 Governo Regional da Madeira e os anterio
res proprietarios do im6vel cuja declaracao de ex
propriacao por utilidade publica se encontra inserta
no n.o 245, II Serle, de 22.10.1982, do Diario da Re
publica, necessario a implantacao do Centro de Fru
ticultura Sub-tropical da Madeira, aprovada por Re
solucao do Executivo Madeirense, constante da
Acta n.: 7/83 e cuja minuta do respectivo Auto de
Exproprlacao foi aprovada pel a Hesolucao n."
204/83, do rnesmo Executivo, publicada no n.O 7,
I Serle, de 17.3.1983, do Jornal Oficial da Heqiao
Aut6noma da Madeira, falta apenas liquidar-se a
quantia De 50 000 contos;
Considerando que a primeira parte do paga
mento da segunda prestacao foi efectuada dlrecta
mente aos antiqos proprietarlos. dado 0 facto do
referido im6vel ja haver sido adjudlcado para a Re
giao Aut6noma da Madeira por sentenca do Tri
bunal Judicial do Funchal de 17 de Marco de 1983
(1: Seccao, 2.° Juizo l , conforme certidao apensa
a autorlzacao de pagamento n." 10.122/83 (Secreta
ria 08-Capitulo 50.°, Dlvlsao 05.05, C6digo 71.09)
nos terrnos do artigo 92.° do C6digo das Expropria

coes:

o Conselho do Governo, reunldo em plenario
em 5 de Janeiro de 1984, resolveu:
1.° -

Autorizar que a Secretaria Regional de

2.
Dada a circunstancla do im6vel neces
sarlo a irnplantacao do Centro de Fruticultura Sub
-tropical da Madeira, ja ter sido adjudicado, para
a Heqlao Aut6noma da Madeira, por sentence la
vrada aos 17 de Marco de 1983, do Tribunal Judi
cial do Funchal, Primeira Seccao do Segundo Juizo,
o processamento constante do nurnero um da pre
sente Besolucao sera efectuado a Sociedade Pro
dutora de Bananas da Madeira, Lda. (Sobananas),
nos termos do artlqo 92.° do Codiqo de Expropria
coes, tal qual se procedeu com 0 paqarnento da
primeira parte da mencionada prestacao.
0

-

3.° - A mesma Secretaria tem de incluir, na
proposta de orcamento/Bc, verba bastante para
cobrir aquele encargo.
Prestdencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional em exerclcio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Resolucao n." 22/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 5 de Janeiro de 1984, resolveu:
Antecipar 0 pagamento de dez rnilhoes de
escudos (10000000$00) a Camara Municipal do
Funchal, por conta da transferencia do Orcarnen
to Geral do Estado, do duodecirno do rnes de Ja
neiro de 1984, nos termos da alinea b) da Lei n.O
1/79, de 2 de Janeiro.
Prestdencla do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional em exerciclo, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Resoluc;ao n.o 23/84
Considerando que 0 Agente Tecnico Agricola,
Jose Egidio da Luz Teixeira Pita, vogal da Comis
Unlao das
sao Administrativa da UCALPLIM Cooperativas Agrfcolas de Lacticinios e Produto
res de Leite da IIha da Madeira, pediu a exonera
cao do cargo que desempenhava;
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Considerando que urge de imediato proceder
ao preenchimento da vaga deixada pelo referido
vogal;
a Conselho do Governo, reunido em plenario
em 5 de Janeiro de 1984, resolveu:
Nomear como vogal na Comissao Administra
tiva da UCALPLIM Uniao das Cooperativas
Agrfcolas de Lacticfnios e Produtores de Leite da
Ilha da Madeira, 0 Agente Tecnlco Agrfcola, Anto
nio Emanuel de Oliveira e Freitas, em substitulcao
do Agente Tecnico Agricola, Jose Egfdio da Luz
Teixeira Pita.
Presidencia do Governo Regional. - a Pres i
dente do Governo Regional em exercicio: Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Manda

0

Regional

Governo

0

NUMERO
seguinte:

1.
a cafe bebida e 0 carioca de cafe, con
feccionados com cafe puro, ficam sujeitos ao re
gime de preens rnaxlmos quando servidos ao hal
cao nos estabelecimentos indicados no quadro I
anexo ao presente diploma.
0

-

2.
a cafe bebida e 0 carioca de cafe fi
cam sujeitos ao regime de precos livres quando
servidos nas mesas dos estabelecimentos hote
leiros e simi lares.
0

-

3.
a preco maximo a que se refere
1.' e de 15$00.
0

-

0

n."

a preco fixado no nurnero anterior
4.
abrange todo e qualquerprocesso de preparacao.
0

-

5.
E obrlqatoria a afixacao em todos os
estabelecimentos de forma clara e bem leqivel.
dos precos dos servicos a que se refere 0 pre
sente diploma.
0

-

Hesolucao n.O 24/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 5 de Janeiro de 1984, resolveu:

6.
Nos estabelecimentos indicados no qua
dro I, a aflxacao dos precos a que se refere 0 nu
mere anterior sera feita em local facilmente re
ferenclavel pelo consumidor, com letras e nurne
ras de altura nao inferior a 1 cm.
0

-

A Hesolucao n." 1085/83, de 22 de Dezembro
que, POI' lapso, referia 7 500$00, reporta-se a um
valor de subsfdio no montante de 7500000$00 a
conceder a Camara Municipal do Funchal.
Presidencla do Governo Regional. - a Pres i
dente do Governo Regional em exercfcio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Portaria n.O 1/84
as precos do cafe bebida e dos services de
cafetaria foram liberalizados no Continente em 9
de Dezembro de 1983.
No entanto tal procedimento nao se apl icara
na Heqlao Autonorna da Madeira, apesar de algu
mas sttuacoes justificarem maior liberdade de
actuacao dos agentes econ6micos, que se espera
responsavel e em conformldade com os princf
pios da defesa de concorrencia. Opta, assim, 0
Governo Regional, pela manutencao do actual re
gime de precos dos services de cafetaria e do
cafe bebida, com excepcao do preco deste ultimo,
quando servido nas mesas dos estabelecimentos.
Por outro lado, determina-se a aflxacao dos
precos de forma facilmente referenclavel pelo
consumidor, como ainda se obriga
previa infor
macae dos Services de Hscallzacao Econ6mica
dos precos do cafe bebida e carioca de cafe a
praticar nas mesas do estabelecimento.

a

7.° - No momenta de prestacao dos servi
l;OS referidos e obrigat6ria a entrega ao consumi
dol', mesmo sem pedido deste, de documento
comprovativo da despesa efectuada, com discri
minacao dos services prestados, 0 qual podera
revestir a forma de bilhete de caixa ou similar.
8.
1 - as estabelecimentos indicados no
quadro I anexo, e que prestem os services a que
se refere 0 presente diploma, ficam obrigados a
cornunicar, pOI' carta registada com aviso de re
Di
cepcac, os preens a que se refere 0 n." 2.
reccao de Services-de Hscallzacao Econ6mica no
dia anterior aque!e em que sejam introduzidas al
teracoes aos precos praticados.
0

-

0

,

a

2 Simultaneamente com 0 envio da pri
meira alteracao aos precos praticados, nos ter
mos do numero anterior, devem ser indicados os
precos praticados
data da publlcacao deste di
ploma.

a

'E considerada recusa de venda, nos
9.
termos do artigo 20.0 do Decreto-Lei n.O 41 204,
de 24 de Ju Iho de 1957, a recusa de prestacao
do servico de cafe bebida e do carioca de cafe
ao preco lndlcado no n. 3. so podendo ser servi
0

-

O

0

,
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dos a bica dupla e 0 service de cafe desde que
expressamente solicitados pelo consumidor.

Estabelecimentos a que se refere

As infraccoes 110 disposto no
presente diploma aplica-se 0 Decreto-Lei n.O 191/83,
de 16 de Maio.
10.

0

-

2 - A pratica de precos superiores aos que
resultarn da aplicacao deste diploma constitui cri
me de especulacao.

11.
de Maio.

E revogada a Portaria n.O- 42/83, de 5

12.° vigor.

Esta Portaria entra imediatamente em

0

-

o

0

n.O 1.° (a)

1 -

Conselho do Governo, 5 de Janeiro de
1984. - 0 Presidente do Governo Regional, em
exercicio, Manuel Jorge Bazenga Marques.

Classlficacao para
efeitos de regime
de precos

Classificacao segundo 0 Dec-Lei
n." 49399, de 24 de Novembro
lie 1969

Cafes de 2." ... ...

Estabelecimentos de bebidas de 2.'

Cervejarias de 2.'

Estabelecimentos de bebidas de 2.'

Cafes de 3: .. _ ...

Estabelecimentos de bebidas de 3.'

Cervejarias de 3.'

Estabelecimentos de bebidas de 3.'

Estabelecimentos sem interesse para

0

turismo

(a) Nos estabelecimentos em que funcionam unidades
de diferente classlflcacao serao aplicados as regimes
de precos que correspondam a classificacao au cats
goria de cada uma dessas unidades.
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Preco deste numero: 18$00
• Toda a correspondencla, quer of i
clal, quer relativa a arumcios e a
asslnaturas do Jomal Oficial deve
ser dirigida a Secretaria da Presi
dencla do Governo Regional da
Madeira •.

I

ASSINATURAS
As t~{'s ~eri"s Ant> 1 ~5~00
A 1. eerie
050$00
A 2.'
»
650$00
A 3.'
»
.. .
650~00

I

Semest.re
»
»
:>

900$00
350$00
350$00
350$00

Nllmero.s " Sup4ementoo - preco par pagina. 1$60
A estes valores aeresoem OS portes de correio
(P.... tarla n,,' 208/82, de 28 de ~bro)

Composicao e Impressao Tip. eJornal da Madeira»

-0 preco dos arumcios e de 10$
a llnha, acrescldo do respectivo im
pasto do Sela, dependendo a sua
publlcacao do pagamento anteclpa
do a efectuar na Secreta ria da Pre
sldencia do Governo Regional cia
Madeira

