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REGIAo AUTONOMA DA MADEIRA

JORNAl Ofll:IAl
I Seric-s-Numero 2

QUinta-feira, 19 de Janeir:o de 1984
110 (Vila-Portn}, no sitio do Penedo, freguesia e con
celho do Porto Santo" e delega os poderes de repre
sentacao da Reglao Aut6noma da Madeira, na ass i
natura da acta, no Secretario Regional do Equipamento
Social.

SUMARIO
ASSEMBLEiA REGIONAL
Pesolucao n.O 1/84/M:
Aprova 0 «Orcarnento da Assembleia Regional da Ma
deira para 0 ano de 1984".

Re50Ju,,~o n." 30/84:

Aprova a minuta do auto de exproprlacao das parcelas
n." 1O-A, 24 e 41 necessarlas
«Obra de construcao
cia E. R. 110 (Vlla-Porto l , no sitio do Penedo, freguesia
e concelho do Porto Santo", e delega as poderes de
representacao da Regiiio Autonorna da Madeira, na
assinatura do auto, no Secretar!o Regional do Equlpa
mento Social.

a

PiiESIOENCIA 00 GOVERNO REGIONAL

Aprova a minuta do auto de expropriacao do irnovel
necessarlo a «Obra de abastecimento de agua a Ilha
do Porto Santo - Prolonqamento da Galeria do Pedre
gal de Fora" e delega as poderes de representacao da
Regiao Autonorna da Madeira, na assinatura do auto,
no Secretarlo Regional.

Besolucao

11."

26/84:

Aprova a minuta do auto de expropriacao da parcela
n. o 20, necessaria a «Obra de ccnstrucao cia E. R. 110
(Vila-Porto}, no sitio do Penedo, freguesia e concelho
do Porto Santo" e del ega os poderes de representa
cao da Regi,ao Autonorna .da Madeira, na assinatura
do auto de exproprlacao no Secreta rio Regional do
Equipamento Social.

Aprova a minuta do auto de expropriacao da parcela
«Obra de
n. 29 e seus rnirneros (1/3), necessaria
construcao do Piano de Urbanizacao da Nazare 1."
e 2.' Fases » e delega os poderes de representacfio da
Regiao Aut6norna da Madeira, na asslnatura do auto,
110 Secretarlo Regional do Equipamento Soclal.

a

O

Aprova a minuta do auto de expropriacao da parcela
n.' 27 necessaria a «Obra de construcso da E. R.
110 (vtla-Portoj , no sitio do Penedo, freguesia e con
ce!ho do Porto Santo" e delega os poderes de repre
sentacao da Regiao Autonoma da Madeira, na assina
tura do auto, no Secretarlo Regional do Equipamento
Social.
11.'

Aprova a minuta do auto, de exprcprtacao da parcela
de terrene n. 17, necessaria a «Obra de construcao
da Estrada Regional n." 110 (Vila-Porto), no sitio do
Penedo freguesia e concelho do Porto Santo" e delega
o s poderes de representacao da Regi.ao Autonorna da
Madeira, na assinatura do auto, no Secretario Regional
do Equipamento Social.
O

Reso!U930 n.

O

32/84:

Aprova a minuta do auto de expropriacao da parcela
de terrene necessaria
Obra de arranjo urbanlstico
da zona fronteirica
Capels do Born Sucesso e dele
ga os poderes de representacao da Heqiao Autonorna.
na assinatura do auto, no Secretario Regional do Equi
parnento Social.

a

Resolucao n." 27/84:

Resokil;ao

Resolu9ao n." 31/84:

29/34:

Aprova a minuta da acta de expropnacao da parcela
n." 21, necessaria
«Obra de construcao da E. R.

a

a

Aprova a minuta da 3Ct2 de exproprlacao das parcel as
de terreno n." 8, 17 e 29 necessarlas a «Obra de cons
trucao da Estrada para 0 s ltio do Pinheiro, na Serra
d'aqua, concelho da Ribeira Brava» e delega os poderes
de repre sentacao da Regiao Autonoma, na assinatura
da acta, no Secretario Regional do Equiparnento Social.

Hesolucko n.' 34/84:
Aprova a min uta do auto de expropriacao da parcela
«Obra de alargamento
de terreno n." B·A necessaria
e correccao da Estrada Regional n.: 215 e da curva
ria bifurcacao com 0 caminho da Lombada, freguesia
de Sao Martinho no Funcha!», e delega as poderes de
representacao da Regiao Aut6noma, na assinatura do
auto, no Secreta rio Regiona! do Equiparnento Social.

a
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I SERlE Besolueao n," 35/84:
Aprova a minuta do auto de expropriacao da parcela
de terreno n." 25, necessaria it «Obra de construcao
da Estrada Regional n.· 110 (Vila - Porto) , no sitio do
Penedo, freguesia e concelho do Porto Santo», e de
lega os pcderes de representacao da Regiao Autono
rna, na assinatura do auto, no Secretario Regional do
Equipamento Social.

NUMERO 2

Besolucao n.O 42/84:
Aprova a rninuta do auto de expropriacao da parcela
necessaria it «Obra de esforco de repovoamen
to florestal da Ilha do Porto Santo» e delega os pode
res de representacao da Heqlao Autonoma, na assi
natura do auto, no Secretarlo Regional da Agricultura
e Pescas.
11." 48

Besolucao n: 43/84:
Besolueao n," 36/84:
Aprova a minuta da acta de exproprlacao de parcel a
de terreno n." 1, necessaria it «Obra de irnplantacao e
construcao da zona residencial (incluindo instalacoes
para a Junta de Freguesia) destinada ao realojamento
das farnillas de fracos recursos da freguesia da Tabua,
concelho da Ribeira Brava» e delega os poderes de
representacao da Regiao Aut6noma na assinatura da
acta, no Secretarlo Reg. do Equipamento Social.

Besolueao n.: 37/84:
Aprova a minuta da acta de expropriacao da parcela
de terrene n." 6 (benfeitorlas) , necessaria it «Obra
de irnplantacao aconstrucao da zona residencial (ill'
cluindo lnstalacoes para a Junta de Freguesia) desti
nada ao realojamento das familias de fracos recursos
da freguesia da Tabua, concelho da Ribeira Brava» e
delega os poderes de representacao da Regiao Auto
noma, na assinatura da acta, no Secretario Regional do
Equipamento Social.

Besolucao n: 38/84:
Aprova a minuta do auto de expropriacao da parcela
de terrene n.O 2, necessaria it «Obra de alargamento
e correccao da Estrada Regional n." 215 e da curva de
bifurcacao com 0 caminho da Lornbada, freguesia de
Sao Martinho no Funchal», e del ega os poderes de
representacao da Regiao Aut6noma, na assinatura do
auto, no Secretarin 'Regional do Equipamento Social.
Hesolucao n." 39/84:
Aprova a minuta da acta de expropriacao da parcela
de terrene n." 40, necessaria it «Obra de esforco de
repovoamento florestal da Ilha do Porto Santo» e de
lega os poderes de representacao da Heqiao Auto
noma, na assinatura da acta, no Secretario Regional
da Agricultura e Pescas.

Resolucao n." 40/84:
Aprova a minuta do auto de expropriacao das parce
las de terreno n." 44 e 46 necessarlas it «Obra de es
forgo de repovoamento florestal da llha do Porto San
to» e delega os poderes de representacao da Reqiao
Autonoma, na assinatura do auto, no Secretarlo Re·
gional da Agricultura e Pescas.
Resolu~ao

n:

41/l?4:

Aprova a minuta do auto de expropriac;:ao da parcela
de terreno n.· 4 necessaria it "Obra de esforgo de re
povoamento florestal da Ilha do Porto Santo» e delega
os poderes de representac;:.ao da Regiao Autonoma, na
assinatura do auto, no Secretario Regional da Agricul
tura e Pescas

Aprova a minuta do auto de expropriacao da parcel a
de terreno n: 1 necessaria it «Obra de esforco de re
povoamento florestal na Ilha do Porto Santo .. e dele
ga os poderes de representacao da Regiao Autonorna,
na assinatura do auto, no Secretarlo Regional da Agri.
cultura e Pescas.
Resolu~ao

n." 44/84:

Aprova a rnlnuta do auto de expropriacao da parcela
de terreno necessaria it «Obra de irnplantacao e ins
talacao do campo experimental de vinhas do Arco de
Sao Jorge Santana» edelega os poderes de reo
presentacao da Heqiao Autonorna, na assinatura do
auto, no Secretario Regional da Agricultura e PesC21s.
Hesolueao n." 45/84:

Aprova a minuta do auto de expropriacao das parcelas
de terreno n." 6 e 9 necessarias it «Obra de esforc;:o
de repovoamento florestal da Ilha do Porto Santo» e
del ega os poderes de representacao da Regiao Auto
noma, na assinatura do auto, no Secretario Regional
de Agricultura e Pescas.
Hesolucao n." 46/84:
Aprova a minuta da acta de expropriacao da parcela
de terreno n.' 24 necessaria it «Obra de esforco de re
povoamento florestal do llha do Porto Santo» e dele
ga os poderes de representacao da Heqlao Autonoma.
na assinatura da acta, no Secretarlo Reqional de Agri
cultura e Pescas.

Besolucao n," 47/84:
Aprova a minutada acta de expropriacao da parcela
de terreno n." 12, necessaria it «Obra de esforco de
repovoamento florestal da llha do Porto Santo» e de
lega os poderes de representacao da Regiao Autono
ma, na assinatura da z.cta, no Secretarlo Regional da
Agricultura e Pescas.
Resolu~ao

n.' 48/84:

Aprova a minuta do auto de exproprracao da parcela
de terreno 11." 58 necessaria it «Obra de esforco de
repovoarnento florestal da llha do Porto Santo», e dele
ga os poderes de representacao da Heqiao Aut6noma,
lla assinatura do auto, no Secretario Regional da Agri
cultura e Pescas.
Reso!u~ao

n.' 49/84:

.D.prova a minuta do auto de exproprinc;:ao da parcela
de terreno n.' 50, necessaria it "Obra (ie esfon,;o de
repovoamento florestol da IIha do Porto Santo» e
delega os poderes de representac;:ao da Regiao Auto
noma, na assinatura do auto, no Secretario Regional
da Agricultura e Pesc2s.

19 DE JANEIRO DE 1984
Resolu9iio n," 50/84:
Aprova a minuta do auto de expropriacao da parcela
de terrene n." 45, necessaria a «Obra de eslorco de
repovoamento f.orestal da Ilha do Porto Santon e de
lega os poderes de representacao da Regiao Autono
rna, na assinatura do auto, no Secretario Regional da
Agricultura.
Resolucao n," 51/34:
Aprova a minuta do auto de exproprlacao da parcela
de terreno n." 25, necessaria a «Obra de esforco
de repovoamento florestal da Ilha do Porto Santon e
delega os poderes de representacao da Heqiao Auto
noma, na assinatura do auto, no Secret6rio Heqional
da Agricultura e Pescas.
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cultura e Pescas para representar a Heqlao Aut6noma
da Madeira na respect iva outorga.
Resollll;ao n." 59/84:
Atribui a medalha de merito turfstico ao Rotary Club
do Funchal.

Besolucan n: 60/84:
Aprova a minuta da escritura publica de compra e
venda do terreno e lrnovel necessario a construcao
do Palacio da Justica do Porto Santo e del ega os
poderes de representacao da Heqiao Aut6noma da
Madeira, na asslnatura do auto, no Secretario Re
gional do Equipamento Social.
ResolUl;:ao n: 61/84:

ResolU,<iio n.' 52/84:
Aprova a minuta do auto de expropriacao da parcela
de terrene n." 11, necessaria a «Obra de repovoamento
florestal da llha do Porto Santon e delega os poderes
de representacao da Regiao Autonoma, na assinatura
do auto, no Secretario Regional da Aqrlcultura e Pescas.
Besolueao n." 53/84:
Mandata 0 Presldente do Governo, para, em Nova 101'
que, negociar e assinar em nome e em representacao
da Regiao Autonorna, 0 protocolo a celebrar com os
fundadores da «Madeira Development Corporation-,
concernente a zona franca industrial.
Hesolucao n." 54/84:
Aprova a minuta do auto de sxpropriacao da parcela
n." 1-A, necessaria a «Obra de construcao do edificio
escolar (com 10 salas) , para 0 ensino prima rio, do
Boliqueime" e delega os poderes de representacao
da Reqlao Autonoma, na asstnatura do auto, no Se
cretarlo Regional do Equipamento Social.
Resoluc;:ao

n:

55/84:

Aprova a minuta do auto de exproprlacao da parcels
n·O 67 necessaria a «Obra de recuperacao e reconver
sao urbanfstica da Zona do llheu de Camara de Lobos
e suas lmediacoes, na Vila e concelho de Camara
de Lobos ne del ega os poderes de representacao da
Heqiiio Autonorna, na assinatura do auto, no Secre
tario Regional do Equipamento Social.

Anula 0 concurso publico, aberto ao abrigo da Reso
lucao n." 940/83, de 27 de Outubro e encarrega 0 Se
cretarlo Regional do Equipamento Social de abrir novo
concurso publico.
Resoluc;:ao

n: 62/84:

Encarreqa 0 Secretario Regional do Equiparnento So
cial, de abrir conCL!!"SO publico para fornecimento de
quardas metalicas destinadas a E. R. 204, Santa 
Paul da Serra.
Resoluc;:ao n." 63/84:
Atribui urn subsldlo de 1 025 contos ao Cine-Forum do
Funchal.
Besolucao n.' 64/84:

a

Atribui
Escola Preparatoria de Santana 0 nome de
Escola Preparatorla Bispo D. Manuel Ferreira Cabral.
Resolu,<ao

n: 65/84:

Atribul 0 Nivel N4 a Empresa de Electricidade da Ma
deira, E. P., com efeitos reportados a 1 de Janeiro
de 1984,

Hesolueao n." 66/84:
Aprova a minuta do anuncio lnternacional de pre-qua
llflcacao para a construcao do Lance da Estrada (Via
Baplda - Safda Oeste do Funchal) - 1.' fase - troco
entre a Cruz de Carvalho e Ouebradas - Sao Marti
nho.

Resoluc;:ao n." 56/84:
Besolucso n.' 67/84:
Autoriza a distribulcao da importancia de 51497000500
as autarquias da Regiao.
Resoluc;:iio n." 57/34:
Autoriza adistribuicao da importancia de 34331 000500
as autarquias da Hegiao,
Hesolucao n: 58/84:
Aprova a renovacao da cessao de exploracao do Bar
da Ouinta do Bom Sucesso (Jardim Botanlco) a partir
de 11 de Maio de 1983 ate 11 de Maio de 1985, auto
rizando a celebracao do contrato com 0 anterior
cesslonar!o e mandata 0 Secretario Regional da Aqri

Prorroga ate 30 de Junho de 1984, 0 contrato estabe
lecido com a firma IWTS para transports de aqua
pat';') as Canarlas.
Resolw;:ao n." 68/84:
Aprova 0 financiamento de 4400000$00 as Dlreccoes
Regionais do Hospital e de Educacao Especial.
Besolucao n." 69/84:
Encarrega 0 Secretarlo Regional do Equipamento So
cial de proceder a resclsao das empreitadas denomi
nadas Nazare I e infraestruturas do Plano Integrado
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da Nazare e definir os termos da continutdade destas
obras.
Resolul,:ao n," 70/84:
Aplica a todo 0 pessoal da Secretaria Regional dos
Assuntos Sociais, 0 horatio em vigor pam a funcao
publica com 0 regime de tolerilncias nela praticado.
Besolucao n," 71/84:

NUMERO 2

Hesolucao n." 78/84:
Revoga a Hesolucao inserta na reuniao de 11 de Mm90
de 19,,2 (Sistema de rocuperacao da enerqla das on
das) .
Besohrcso n.' 79/84:
Concede um subsidio no valor de 2000000800 ao
Abrfgo de Nossa Senhora de Fatima,
Hesolucao n.' 80/84:

Aprova 0 Decreto Regulamentar Regional que adapta
a Regiao Autonorna da Madeira 0 Estatuto das lnsti
tuicoes Particulares de Solidariedade Social.
Resolul,:ao n.' 72/84:
Continua a isentar 0 arroz do agravamento originado
pelo Decreto-Lei n." 201/82, de 21 de Maio, com a in
truducao da taxa "ad valorem».

Resolucao n,' 73/84:
Aprova a minuta do auto de expropriacao da parcela
de terrene n.O 2, necessaria 11 «Obr a de esforco de
repovoamento florestal da IIha do Porto Santo» e
delega as pcderes de representacao da Regiao Auto
noma, na assinatura do auto, no Secretario Regional
da Agricutlura e Pescas,
Hesolucao n." 74/84:
Aprova a rninuta do auto de exproprlacao das parce
las de terreno n." 23 e 27 necessarias a «Ohra de
esforco de repovoamento florestal da IIha do Porto
Santo» e delega os poderes de representacao da Re
qiao Autonorna, na assinatura do auto, no Secretario
Regional da Agricultura e Pescas.
Resolul,:&o n." 75/84:
Aprova a minuta do auto de expropriacao cia parcela
de terrene necessaria a «Obra de reorclenamento do
esquema de agua de rega da freguesia de Agua de
Pena» e delega os poderes de representacao da Re
giao Autonorna, na assinatura do auto, no Secretario
Hegional da Agricultura e Pescas.
Hesolueao n.' 76/84:
Aprova a minuta do auto de expropriacao da parcela
de terreno n,o 5 necessaria 11 «Obra da E. R. n." 104 
concordancla com a antiga E. R. na Ponte Vermelha,
incluindo uma Ponte Nova, freguesia e concelho da
Ribeira Brava» e del ega os poderes de representacao
daBeqlao Autonorna na assinatura do auto, no Se
cretarln Regional do Equipamento Social.
Besolueao n." 77/84:
Aprova a minuta do auto de expropnacao cia parcela
de terreno n.' 70 necessaria a «Obra de recuperacao
e reconversao urbanlstlca da zona do llheu de Camara
de Lobos e suas imedlacoes, na Vila e concelho de
Camara de Lobes», e ,delega os poderes de represen
tacao da Hegiao Autonorna, na assinatura do auto, no
Secretarlo Regional do Equipamento Social.

Adjudica a firma GEOMADEIRA 0 estudo de reconhe
clmento e locallzacar, de manchas inertes para apoio
a ccnstrucao civil e mais resolve autorizar a celebra
(fao do respective contrato.
Hesolucao n.' 81/84:
Concede urn subsldio de 15000000$00
nicipal da Calheta

a Camara

Mu

Resolucao n." 82/84:
Autoriza 0 Secretatio Regional do Planeamento e Fr
nancas a proceder a isencao de direltos e sobretaxa
referente a irnportacao de frangos (segundo decisao
do Governo de 9 de Marco de 1983) e define a res
pectiva forma e criterios.

PRESIDtNCIA DO GOVERNO REGIONAL
E SECRETARIAS REGIONAIS DO TRABALHO
E DO FLANEAMENTO E FINANQAS
Porta ria no" 2/84:
Incentiva accoos de apoio
de trabalho.

a criacao

de novos postos

SECRETARIA REGiONAL DO COMERCIO

.= TRANSPORTES
Portaria n." 3/84:
Actualiza 0 regulamento de tarifas em vigor no Porto
do Funchal.
Ili!ll!lllllllllllllllllllllllllllllmlll!llIlImllllmmll!llllIIlllUUlUllllllJllI

ASSEMBLEIA REGIDr'lAL

Hesolucao n." 1/84/M
de 17 de Janeiro

A Assembleia Regional da Madeira, reunida
em Sessao Plenaria em 17 de Janeiro de 1984,
e ern conformidade com 0 disposto no n." 2 do
artigo 15.° do Decreto Regional n.' 19/81/M, de 1
de Outubro, resolveu aprovar 0 "ORQAMEI\JTO DA
ASSEIVlBLEIA REGIONAL DA MADEIRA PARA 0
ANO DE 1984».
Assembleia Regional aos 17 de Janeiro de
1984. 0 Preside~te da Assembleia Regional,
Emanuel do Nascimento dos Santos Rodrigues.

19 DE JANEIRO DE 1984
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ORCAMENTO DA ASSEMBLEIA REGIONAL DA MADEIRA
PARA 0

Ar~O

DE 1984

CAPiTULO
ClJdigo

DESIGN/4.'Cli.O DA DESP'ESA

REMUNERAC;;OES CERTAS E PERMANENTES:

01
02

Pessoal das quadras apravadas par lei:

15
43
44
46
47

01 - Deputadas ... ... ... ... 35960000$
02 - Pessaal ... ' " ... ...
11 072000$
Pessaal interino au eventual ... ... ... ... .. .
Gratificacoes certas e permanentes ... ... ...
Hepresentacoes certas e permanentes ... ...
Subsfdias de Ferias e de Natal ... ... ... ...
Diuturnidades '" ... ... ... ... ... ... ... ... .. .

02
03
04
06

GRATIFICAC;;OES ... ... ... ... ... ... . .. .. . . .. ...
HORAS EXTRAORDINARIAS .....................
ALIMENT AC;;AO E ALOJAMENTO ... ... ... . .. .. ,
ABONOS DIVERSOS NliMERARIO ... ... ...

10

PRESTAC;;OES DIRECTAS
CIAL:

-

47032000$
5962000$
734000$
368300$
1 709000$
148000$

PHEVIDENCIA SO

CONTRIBUIC;;OES PARA INSTITUlrC;;OES - PREVI·
DEN CIA SOCIAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .
VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS - COMPEl\!
SArC;AO DE ENCARGOS ...... ... ... ... .. . ... ...
DESLOCAC;;OES - COMPEI\!SACAO DE ENCAR
GOS ... ... ... ... ... ... . ..... .. . . .. . .. . .. ... ...
ABONOS DIVERSOS - COIVIPENSAC;;AO DE EN
CARGOS ... ... ... ... ... '" ... ... '" .. . ... ...
BENS DURADOUROS '" ............ ... ... .0 ••••
BENS NAO DURADOUROS COMBUSTIVEIS
E LUBRIFICANTES ... ... ... ... ... ... '" ... .. .
BENS NAO DURADOUROS CONSUMOS DE
SECRETARIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. . ..
BENS NAO DliRADOUROS - OUTROS ... ... ...
AOUISic;AO DE SERVICOS - TRANSPORTES E
COMUNICAC;:OES ... ... ... ... ... . .. ... . .. ... .. .
AOUIS:c;;t\O DE SERVi'!:;OS NAo ESPECIFI
CADOS ... ... ... ... ... ... .. . ... . .. '" .. . ... ...
TRM\lSFERENC1AS INSTlTUI(:OES PARTiCU·
LARES ...
... ... ... ... ... ... . .. ... .. . ... ...

11

I

! 13
14
15
21
23
26
27
30
31
41

190000$
60000$

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

06

Despesas de anos findas

... ...

...

. .. ... . ..

250000$
2450000$
50000$
3900000$
5000$
200000$
60000$
700000$
100000$
1 000000$

I

1 800 000$
8206000$

'"

44

55953300$
354000$
300000$
60000$
1 200000$

Abana de Famfl ia ... ... ... ... . .. ... ... . ..
Outras prestacoes directas ... ... ... . .. . ..

01
03

1

CAPiTULO

CODIGO

I

400000$

400000$

... . .. ...

76988300$

INVESTIMENTOS MAOUIN,l.\RIA E EOUIPA·
MENTO ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... .. . .. .

1 500000$

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ...
DESPESAS DE CAPITAL

52

I

TOTAL ORC;;AMENTADO ......

... ... . " ... ... . ..

:

I

78488300$
78488300$

i
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,PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL
Hesolucao n.a 25/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a rninuta do Auto de Expropriacao
do lmovel necessarlo
«Obra de abastecimento
de aqua [lha do Porto Santo - Prolongamento da
Galeria do Pedregal de Fora», em que sao expro
prlados os Herdeiros de Teodosio Henrique de
Vasconcelos;

a

a

b) Delegar os poderes de representacao da
Heqlao Autonorna da Madeira, na assinatura do
auto, no Secretario Regional do Equipamento So
cial.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

Resolu~ao

I\J(JMERO 2

Auto, no Secretarlo Regional do Equipamento So
cial.

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncalves Jardim.

Hesolucao n,O 28/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janei ro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do Auto de Expropriacao
da parcela n.O 27 necessaria
«Obra de constru
9ao da E. R. 110 (Vila - Porto), no Sftio do Penedo,
freguesia e concelho do Porto Santo», em que
sao expropriados Gertrudes Serafina Goncalves de
Sousa, marido e outros:

a

b) Delegar os poderes de representacao da
Heqlao Autonorna da Madeira .na assinatura do
Auto, no Secretario Regional do Equipamento So
cial.

n.O 26/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do Auto de Expropriacao
da parcela n.o 20, necessaria
«Obra de constru
cao da E. R. 110 (Vila - Porto), no Sftio do Penedo,
freguesia e concelho do Porto Santo», em que sao
expropriados Antonio Augusto Goncalves e outros;

a

b) Delegar os poderes de representacao da
Reqlao Autonorna da Madeira, na assinatura do
Auto de expropriacao, no Secretario Regional do
Equipamento Social.
Presldencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

Hesolucao n.O 27/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:

Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

Hesolucao n.' 29/84

o Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta da Acta de Expropriacao
da parcela n." 21, necessaria
«Obra de constru
9ao da E. R. 110 (Vila - Porto), no Sftio do Penedo,
freguesia e concelho do Porto Santo», em que sao
expropriados Maria Manuela Gomes de Araujo e
outros:

a

b) Delegar os poderes de representacao da
Heqiao Autonorna da Madeira, na assinatura da
Acta, no Secretario Regional do Equipamento So
cial.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Jof:io Cardoso
Goncelves Jardim.

a) Aprovar a minuta do Auto de Expropriacao
da parcela n.O 29 e seus ruirneros (1/3), necessa
ria «Obra de construcao do Plano de Urbanlzacao
da Nazare - 1: e 2: Fases», em que sao expro
prlados Maria Ema do Rosario Pereira de Sousa e
outros;

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:

b) Delegar os poderes de representacao da
Reqlao Autonorna da Madeira, na assinatura do

a) Aprovar a minuta do Auto de Expropriacao
das parcel as n.O 10-A, 24 e 41 necessarias «Obra

a

Besolucao n." 30/84

S

a

19 DE JANEIRO DE 1984
de construcao da E. R. 110 (Vila - Porto), no Sitio
do Penedo, freguesia e concelho do Porto Santon,
em que sao expropriados Alfredo Rodrigues da
Silva Vieira e mulher;
b) Delegar os poderes de representacao da
Heqiao Aut6noma da Madeira, na assinatura do
Auto, no Secretario Regional do Equipamento So
cial.
Presldencla do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jardim.
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Hesolucao n," 33/84

o Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta da acta de expropriacao
das parcelas de terrene n.O S 8 ,17 e 29 necessarias
a obra de construcao da Estrada para 0 Sitio do
Pinheiro, na Serra d'Agua, concelho da Ribeira Bra
Vi3, em que sao expropriados Francisco dos Santos
de Jesus e consorte;
b) Delegar os poderes de representacao da
Regiao Aut6noma, na assinatura da acta, no Se
creta rio Regional do Equipamento Social.

Hesolucao n.O 31/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a rnlnuta do auto de expropriacao
da parcela de terrene n.' 17, necessaria a obra de
construcao da Estrada Regional n." 110 (Vila - Por
to), no Sitio do Penedo, freguesia e concelho do
Porto Santo, em que sao expropriados Marino Go
mes de Sousae outros;
b) Delegar os poderes de representacao da
Heqlao Aut6noma da Madeira, na assinatura do
auto, no Secretario Regional do Equipamento So
cial.
Presidenc!a do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncalves Jardim.

Hesolucao n.O 32/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janei ro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do auto de expropriacao
da parcela de terreno necessaria a obra de arran
lo urbanfstico da zona frontelrlca a Capela do Born
Sucesso (com espaco para manobra de veicuios)
em que sao expropriados Teodorico Bcaventura Pi
ta da Silva e outros;
b) Delegar os pcderes de representacao da
Heqiao Aut6noma, na assinatura do auto, no Se
cretario Regional do Equipamento Social.
Presldencia do Governo Regional. - 0 Presi
dents do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

Presldencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncalves Jardim.

Hesolucac n," 34/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do auto de expropriacao
da parcela de terrene n.O 6 A necessaria a obra
de alargamento e correccao da Estrada Regional
n° 215 e da curva na bifurcacao com 0 caminho
da Lombada, freguesia de Sao Martinho, no Fun
chal, em que sao expropriados Adelino da Concei
cao Henriques e consorte;
b) Delegar os poderes de representacao da
Heqiao Aut6noma, na assinatura do auto, no Se
cretarlo Regional do Equipamento Social.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

Hesolucao n.' 35/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do auto de expropriacao
da parcela de terreno n.O 25, necessaria a obra
de construcao da Estrada Regional n.O 110 (Vila 
- Porto), no Sitio do Penedo, freguesia e conce
lho do Porto Santo, em que sao expropriados Joao
Jorge Figueira da Silva e Francisco Ribeiro;
b) Delegar os poderes de representacao da
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Heqiao Autonorna, na assinatura do auto, no Se
cretario Regional do Equipamento Social.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Conceives Jardim.

Hesolucao n.O j6/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a rninuta da acta de expropriacao
da parcela de terreno n," 1, necessaria a obra de
implantacao e construcao da zona residencial (in
cluindo lnstalacoes para a Junta de Freguesia)
destlnada ao realojamento das familias de fracos
recursos da freguesia da Tabua, concelho da Ri
beira Brava, em que sao expropriados Joao Gomes
Duarte e consorte;
b) Delegar os poderes de representacao da
Regiao Autonoma, na assiantura da acta, no Se
cretario Regional do Equipamento Social.
Presldencta do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Goncalves Jardim.
Hesolucao n.O 37/84

NUMERO 2

alargamento e correccao da Estrada Regional n.O
215 e da curva de bifurcacao com 0 Caminho da
Lombada, freguesia de Sao Martinho, no Funchal,
em que sao expropriados Joao Soares e consorte:
b) Delegar os poderes de representacao da
Heqlao Aut6noma, na assinatura do auto, no Se
cretario Regional do Equipamento Social.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Goncelves Jardim.

Hesolucao n." 39/84

o Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 12 de Janel ro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a rninuta da acta de exproprlacao
«Obra
da parcela de terreno n.O 40, necessaria
de esforco de repovoarnento florestal da Ilha do
Porto Santo», em que sao expropriados Joao Mar
celino de Melim e consorte D. l.ourenca Alves Cor
reia;

a

b) Delegar os poderes de representacao da
Regiao Aut6noma, na assinatura da acta, no Secre
tario Regional da Agricultura e Pescas.

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta da acta de expropriacao
da parcela de terreno n." 6 (benfeitorias), neces
saria a obra de lrnplantacao e construcao da zona
residencial (incluindo instalacoes para a Junta
de Freguesia) destinada ao realojarnento das fa
milias de fracos recursos da freguesia da Tabua,
concelho da Ribeira Brava, em que sao exproprla
des Joao da Silva Goes e consorte;
b) Delegar os poderes de representacao da
Regiao Aut6noma, na assinatura da acta, no Secre
tario Regionol do Equipamento Social.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Goncelves Jardim.
Hesolucao n.O 38/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a mlnuta do auto de exproprlacao
da parcela de terreno n.O 2, necessaria a obra de

Presidencla do Governo Regional. - 0 Presi
dents do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Goncelves Jardim.

o Conselho do Governo, reunido em plena rio
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do auto de expropriacao
das parcelas de terreno n.0 5 44 e 46 necessarias
«Obra de esforco de repovoamento florestal da
Ilha do Porto Santo», em que sao expropriados
Jose David Azevedo e consorte D. Maria Solanje
de Ornelas;

a

b) Del egar os poderes de r epresentacao da
Regiao Aut6noma, na assinatura do auto, no Se
cretarlo Regional da Aqrlcultura e Pescas.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Goncelves Jardim.
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Resoluc;ao n.' 41/84

Hesolucao n. 44/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:

o Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:

a) Aprovar '3 minuta do auto de expropriacao
da parcela de terrene n.O 4 necessaria
«obra de
esforco de repovoamento florestal da Ilha do Por
to Santo", em que sao expropriados Jose Jorge
Maria Telo e consorte Dona Leonor de Ponte Lyra;

a) Aprovar a minuta do auto de expropriacao
da parcela de terrene necessaria a «obra de im
plantacao e lnstalacao do campo experimental de
vinhas do Arco de Sao Jorge - Santana», em que
e exproprlada Dona Maria Una de Oliveira Jardim;

b) Delegar os poderes de representacao da
Reqiao Aut6noma, na assinatura do auto, no Se
cretarlo Regional da Agricultura e Pescas.

b) Delegar os poderes de representacao da
Regiao Aut6noma, na asslnatura do auto, no Secre
tario Regional da Agricultura e Pescas.

Presldencia do Governo Regional. - 0 Presl
dente do Governo Regional, Alherto Joao Cerdoso
Goncelves Jardim.

Presidencia do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncalves Jerdim.

O

a

Hesolucao n.

O

42/84

Hesolucao n. 45/84
O

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:

a) Aprovar a minuta do auto de expropriacao
-obra de
da parcela de terreno n,O 48 necessaria
esforco de repovoamento florestal da Ilha do Porto
Santo", em que sao expropriados D. Benfcia Paula
Escorcio e outros;

a) Aprovar a minuta do auto de expropriacao
das parcel as de terreno n." 6 e 9 necessarias a
«obra de esforco de repovoamento florestal da
Ilha do Porto Santo". em que sao expropriados Ma
nuel da Ccnceicao Hosarlo Coelho e consorte:

b) Delegar os poderes de representacao da
Heqiao Aut6noma, naassinatura do auto, no Secre
tarlo Regional da Agricultura e Pescas.

b) Delegar os poderes de representacao da
Heqiao Aut6noma, na assinatura do auto, no Se
cretario Regional de Agricultura e Pescas.

Presldencla do Governo Regional. - 0 Presl
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Certtoso
Goncelves Jardim.

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Gonr;:alves Jardim.

a

Hesolucao n.

o

O

43/84

o

Hesolucao n.

Conselho do Governo, reunido em plena rio

ern 12 de Janeiro de 1984, resolveu:

O

46/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janel 1'0 de 1984, resolveu:

a) Aprovar a minuta do auto de expropriacao
da parcela de terrene n." 1 necessaria
«obra de
esforco de repovoamento florestal na IIha do Porto
Santo", em que sao expropriados Claudio Elislo
Ruas e consorte:

a) Aprovar a minuta da acta de expropriacao
da parcela de terreno n.O 24 necessaria
«obra
de esforco de repovoarnento florestal da IIna do
Porto Santo", em que sao expropriados Severino
Rosario Coelho e consorte;

b) Delegar as poderes de representacao da
Regiao Aut6noma, na assinatura do auto, no Se
cretario RegIonal da Agricultura e Pescas.

b) Delegar os poderes de representacao da
Regiao Aut6noma, na asslnatura da acta, no Se
cretario Regional da Agricultura e Pescas.

Presidencla do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

Presldencla do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Care/oso
Goncelves Jardim.

a

a
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Resolucao n," 47/84

Hesolucao n.o 50/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:

o Conselho do Governo, reunido em plena rio
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:

a) Aprovar a minuta da acta de expropriacao
da parcela de terreno n.O 12, necessaria
«obra
de esforco de repovoarnento florestal da IIha do
Porto Santo», em que e expropriada D. Maria Zita
Albina da Silva;

a) Aprovara minuta do auto de exproprlacao
«obra
da parcela de terreno n.O 45, necessaria
de esforco de repovoamento florestal da Ilha do
Porto Santo», em que sao exproprlados Sldonio
Fernandes Ser6dio e consorte;

b) Delegar os poderes de representacao da
Heqlao Autonoma, na assinatura da acta, no Secre
tario Regional da Agricultura e Pescas,

b) Delegar os poderes de representacao da
Heqiao Autonorna, na asslnatura do auto, no Secre
tario Regional da Agricultura e Pescas.

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

Presidencla do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Goncelves Jardim.

Hesolucao n.O 48/84

Resolucao n.O 51/84

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:

o Conselho do Governo, reunldo em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:

a) Aprovar a minuta do auto de expropriacao
da parcela de terreno n.o 58, necessaria
«obra
de esforco de repovoamento florestal da IIha do
Porto Santo», em que sao expropriados Manuel da
Camara e consorte D. Julia Barbara Correia;

a) Aprovar a minuta do auto de expropriacao
«obra
da parcela de terreno n." 25, necessaria
de esforco de repovoamento florestal da Ilha do
Porto Santo», em que e expropriada D. Maria
Ivone Vasconcelos Cardoso Camacho;

b) DeJegar os poderes de representacao da
Heqlao Autonorna, na assinatura do auto, no Se
cretario Regional da Agricultura e Pescas.

b) Delegar os poderes de representacao da
Regiao Autonorna, na assinatura do auto, no Se
creta rio Regional da Agricultura e Pescas.

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

Presidenc!a do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Conceives Jardim.

Hesolucao n.' 49/84

Hesolucao n.O 52/84

o Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:

o Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:

a) Aprovar a minuta do auto de expropriacao
da parcela de terreno n.o 50, necessaria a «obra
de esforco de repovoamento florestal da Ilha do
Porto Santo», em que sao expropriados Manuel
Ferreira da Camara e consorte;

a) Aprovar a rninuta do auto de exprcprlacao
da parcela de terreno n." 11, necessaria a «obra de
esforco de repovoamento florestal da Ilha do Por
to Santo
em que e expropriado Manuel Pestana
de Velosa.

b) Delegar os poderes de representacao da
Heqlao Autoncma, na assinatura do auto, no Se
cretarlo Regional da Agricultura e Pescas.

b) Delegar os poderes de representacao da
Heqiao Aut6noma, na assinatura do auto, no Se
cretarlo Regional da Agricultura e Pescas.

Presldencla do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

Presidencta do Govemo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

a

o

a

a

a

II,
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Hesolueao n.O 53/84

Resoluc;ao n," 56/84

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:

Conselho do Governo, reunldo em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:

Mandatar 0 Presidente do Governo para, em
Nova lorque, negociar e asslnar, em nome e em
representaeao da Regiao Autonorna da Madeira,
o protocolo a celebrar com os fundadores da «Ma
deira Development Corporation», concernente a
zona franca industrial.

Fazer a distrlbuicao
da importancla
51 497000$00, as Autarquias da Heqiao.

o

Presldencla do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

o

de

Esta verba corresponde ao duodecirno do mes
de Janel ro de 1984, no que concerne as transfe
rencias correntes - partlclpacao nos termos do
art.- 5.° da Lei das Finances Locais.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.
Hesolucao n.O 57/84

Hesolueao n.O 54/84

o

do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:

Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:

a) Aprovar a minuta do auto de expropriacao
da parcela n." 1A, necessaria a «Obra de constru
cao do edificio escolar (com 10 salas), para 0 en
sino prirnario, do Boliqueirne », em que sao expro
priados Maria Ascensao Cro Fernandes Sales e

Fazer a distrlbulcao da irnportancia
34331 000$00, as Autarquias da Heqlao.

o Conselho

outra:
b) Delegar os poderes de representacao da
Regiao Autonorna da Madeira, na assinatura do
Auto, no Secretario Regional do Equipamento So
cial.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joeo Cardoso
Goncelves Jardim.

Hesolucao n," 55/84

o Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do Auto de Exproprlacao
da parcela n.O 67 necessaria a «Obra de recupera
cao e reconversao urbanfstica da Zona do llheu de
Camara de Lobos e suas imedtacoes, na Vila
e concelho de Camara de l.obos», em que sao ex
propriados Sebastiao Pestana e mulher.

de

Esta verba corresponds ao duodecirno do mes
de Janeiro de 1984, no que concerne as transteren
cias de capital - partlcipacao nos terrnos do art."
5. ada Lei das Flnancas Locais.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncalves Jardim.
Hesolueao n.O 58/84

o Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a renovacao da cessao de explo
racao do Bar da Quinta do Bom Sucesso (Jardlrn
Botanlco) a partir de 11 de Maio de 1983 e ate 11
de Maio de 1985, nas demais condlcoes anteriores,
sendo 0 quantitativo da renda fixado em 72 000$00,
metade paqo no infcio do corrente ana e a outra
metade no infcio do segundo ana de exploracao:
b) Aumentar para 30000$00 0 montante da
garantia bancaria a prestar pelo cessionario:

b) Delegar os poderes de representacao da
Reqlao Autonorna da Madeira, na assinatura do Au
to .no Secretarlo Regional do Equipamento Social.

c) Autorizar a celebracao do contrato com 0
anterior cesslonarlo, Joao Albino Vieira Coelho e
mandatar 0 Secretario Regional da Agricultura e
Pescas para representar a Heqiao Autonorna da
Madeira na respectiva outorga.

Presidencla do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

Presldencla do Govemo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Gonceives Jardim.
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n,o 59/84

NUMERO 2

necimento de guardas metalicas destinadas
204, Santa - Paul da Serra.

a

Conselho do Governo, reunido em plenario
ern 12 de Janel ro de 1984, resolveu:
Atribuir a medalha de merito turlstlco, em pra
ta. ao Rotary Club do Funchal, por ocasiao do seu
50.0 anlversarlo. pel a accao notavel desenvolvida
ern prol do turismo da Heqlao,

a

Presi
Presidencia do Governo Regional. dente do Governo Regional, Alberto Joeo Cardoso
Goncelves Jardim.

Resoluc;:ao n,O 60/84

a E. R.

a

Presi
Presidencla do Governo Regional. dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jardim.

Besolucao n," 63/84

a Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:
Atribuir um subsidio de 1 025 contos ao Cine
-Forum do Funchal, referente ao rnes de Janeiro
de 1984.

a

a

Conselho do Governo, reunido em plenario
ern 12 de Janeiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a rninuta da escritura publica de
compra e venda do terreno e irnovel necessarlo a
construcao do Palacio da Justlca do Porto Santo.
b) Delegar os poderes de representacao da
Reqlao Aut6norna da Madeira, na assinatura do Au
to, no Secretarlo Regional do Equipamento Social.

a

Presidencia do Governo Regional. Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

Resolu~ao

n,O 61/84

Besolucao n,' 64/84
Considerando 0 disposto na Hesolucao n.'
25/79, de 11 de Janeiro, que consagra a possibili
dade de, a nivel regional, serem atribuidas desig
nacoes aos estabelecimentos de ensino que repre
sentem homenagem a vultos madeirenses;
Considerando que 0 Bispo D. Manuel Ferreira
Cabral, natural de S. Roque do Faial - Santana,
foi uma figura de elevado prestigio quer pelo seu
percurso na vida sacerdotal quer como intelectual
e professor;

a

a

Conselho do Governo, reunido ern plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:
Anular 0 concurso publico, aberto ao abrigo
da Hesolucao n.' 940/83, de 27 de Outubro, desti
nado a pavlrnentacao de dlversas zonas do passeio
da E. R. 106, entre 0 Campo da Barca e a Estrada
Visconde Gacongo.
Mais resolve encarregar 0 Secretario Regional
do Equipamento Social de abrir novo concurso pu
blico.

a

Presldencla do Governo Regional. Prest
dente do Governo Regional, Alberto Jotio Cardoso
Goncelves Jardim.

Resolu~ao

Presidencla do Governo Regional. Prest
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu, atribuir a Es
cola Preparat6ria de Santana 0 nome de Escola
Preparat6ria Bispo D. Manuel Ferreira Cabral.
Presidencia do Governo Regional. - a Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.
Besolucao n.O

65/34

Considerando que a Empresa de Electricidade
da Madeira, E. P., apresenta os seguintes indica
dores referentes .a 31 de Dezembro de 1982 que,
de harmonia corn 0 disposto no Anexo I do De
creto-Lei n." 831/76, de 25 de Novernbro, na redac
cao dada pela Hesolucao n." 210/79, colocariam
no nivel N4:

n," 62/84

a Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:
Encarregar 0 Secretario Regional do Equipa
mento Social, de abrir concurso publico para for-

Volume de vendas (contos) - 1 062167 N3.
Activo total liquido de amortizacoes (contos]
4241856 N4.
Valor acrescentado bruto (contos) - 939389
N4.
Nurnero de empregados - 949 N3.
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Considerando que 0 artigo 13.0 do Decreto-Lei
n. 464/82, de 9 de Dezembro, tenha expressamen
te revogado 0 mencionado Decreto-Lei n. 831/76,
de 25 de Novembro, 0 certo e que 0 n.o 1 do artigo
7.° daquele diploma manteve em vigor 0 regime
de fixacao das rernuneracoes e demais condicoes
de exercicio de fungoes dos gestores publlcos que
sejam membros da cornlssao executiva, pelo que,
nesse campo, a norma revogat6ria e inoperante:

Resolucao n.O 68/84

O

O

Atendendoainda que 0 n." 2 da Hesolucao
n. 55/83, de 12 de Dezembro, manteve os niveis
relatives das rernuneracoes dos gestores publi
cos resultantes da aplicacao da Hesolucao n."
274/77, de 26 de Outubro e disposicoes comple
mentares, nas quais se inclui necessariamente 0
referido Decreto-Lei n. 831/76, de 25 de Novem
bro que, assim, tera de entender-se em vigor, nao
obstante a norma revogat6ria contida naquele
art> 13. do Decreto-Lei n." 464/82, de 9 de De
zembro.
o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu atribuir 0 Nivel
N4 a Empresa de Electricidade da Madeira, E. P.,
com efeitos reportados a 1 de Janeiro de 1984.
O

O

0

Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncalves Jardim.
Besolucao

Aprovar 0 financiamento de 4400000$00 as
Direccoes Regionais do Hospital e de Educacao
Especial relativoao mes de Dezembro de 1983,
pelo Capitulo 50 - Investimentos do Plano do Or
carnento Geral da Heqiao para 1983, inerente a
05 - Secretaria Regional dos Assuntos Sociais,
para execucao dos Pianos de Tesouraria:
05 ciais.

Secretaria Regional dos Assuntos So

Capitulo 50 -

lnvestirnentos do Plano.

Dlvisao 02 - Beneflciacao .e Apetrecharnento
da D. R .H. -Estruturas Hospitalares.
Subdivisao 01 - lnstalacao e equipamento do
Service de Accao Medica e apolo a D. R. H. 
3500000$00.

Divisao 08 Equipamento para estabeleci
mentos de Educacao Especial e services de apoio
- 300 000$00.
Divlsao 09 Levantamento e Despiste de
Deficientes - 60 000$00.

Total de 4 400 000$00.
Esta Resolucao produz efeitos a partir do
dia 29 de Dezembro de 1983.

n.O 66/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:
Aprovar a minuta do aruinclo internacional de
pre-quallflcacao para a construcao do Lango da
Estrada (Via Hapida - Saida Oeste do Funchall
- 1." Fase - troco entre a Cruz de Carvalho e
Quebradas - Sao Martinho.
Presidencla do Governo Regional. -

0 Presi

dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.
Hesolucao

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:

n.O 67/84

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncalves Jardim.

Besolucao n," 69/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:
Face ao conhecimento que tomou quanta a si
tuacao das obras denominadas Nazare I e infraes
truturas do Plano Integrado da Nazare, a cargo dos
ernpreitelros Jose Ribeiro, lndustrias e Comercio,
SARL, e Rigeral - Construtores, A. C. E.;

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:

Considerando a situacao inadmissivel em ter
mos da entrega rapida de novos fogos habitacio
nais:

Prorrogar ate 30 de Junho de 1984, 0 contrato
estabelecido com a firma IWTS para transporte de
aqua para as Canaries. em presenca das justifica
goes apresentadas, as quais foram aceites.

Assim, resolve encarregar 0 Secretario Regio
nal do Equiparnento Social de proceder a resclsao
das empreitadas respectivas e rapidamente defi
nir os terrnos da continuidade destas obras.

Presldencla do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncalves Jardim.

Prestdencla do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, A!berto Joao Cardoso
Goncalves Jerdim.

o
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Resolueao

0.°

10/84

Tendo em conta que foi integrado na Secre
taria Regional dos Assuntos Sociais 0 pessoal pro
vindo das lnstltulcoes de Previdencia, que bene
ficiava de uma tolerancla de dez horas, foi genera
lizado tal regime a todo 0 pessoal desta Secreta
ria, a titulo transltorio. tendo em vista evitar si
tuacoes de desigualdade.
Previa-se que tal regime vigoraria no periodo
interrnedlo ate a lnteqracao do referido pessoal no
regime da funcao publica, 0 que aconteceu pri
metro em relacao ao pessoal que passou para 0
Quadro da Direccao Regional de Saude Publica
e recentemente em relacao aque!e que se encon
tra vinculado ao Quadro da Direccao Regional de
Sequranca Social.
Nesta conformidade, estao ultrapassadas as
razoes que determinaram tal diferenciacao que, a
nivel da funcao publica, pas sou a constituir um pri
vileqio injustificado dadas as equiparacoes de ho
rarlos, pelo que 0 Conselho do Governo reunido
em plenario em 12 de Janeiro de 1984, resolveu,
aplicar a todo 0 pessoal da Secretaria Regional dos
Assuntos Sociais, 0 horario em vigor para a fun
cao publica com 0 regime de toleranclas nela
praticado.
Presldencla do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

Hesolucao n: 71/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:
Aprovar 0 Decreto Regulamentar Regional que
adapta a Reqlao Aut6noma da Madeira 0 Estatuto
das lnstltulcoes Particulares de Solidariedade So
cial.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelvee Jardim.

Resoluc;ao
Atendendo
tuadas at raves
rnos do artigo
24 de Janeiro,
tos e de mais

0.°

72/84

a que as irnportacoes de arroz efec
da EPAC no Continente, nos ter
unico do Decreto-Lei n." 26/75, de
beneficiam de isencoes de direi
irnposlcoes aduaneiras:

Atendendo a que nesta Heqiao Autonorna nao

NOMERO 2

existe Organismo Coordenador do abasteclmento
do referido produto:
Atendendo tarnbern ao facto de nao s6 0 im
portador como naturalmente 0 consumidor final,
verem 0 produto onerado com a nova taxa, 0 que
de acordo com 0 descrito anteriormente nao e su
portado pelo importador que e s6 urn, e pelos con
sumidores Continentais;
Atendendo a que nesta Heqiao as lrnportacoes
se processam atraves de agentes econ6micos pri
vades e 0 beneficio atribuido as empresas publi
cas nao Ihes e aplicado 0 que implica encargos
adicionais em todo 0 circuito de cornerclallzacao,
tornando natural mente mais sacrlficado, 0 consu
midor;
Atendendo a que, atento a esta sltuacao 0 Go
verno Regional decidiu a partir de 1982 isentar 0
diferencial entre a taxa especifica e a taxa «ad
valorem»; 0 que se materializou atraves da Reso
lucao n,O 642/82.

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:
1. Continual' a isentar 0 arroz do agravamento
originado pelo Decreto-Iei n.O 201/82, de 21 de
Maio, com a lntroducao da taxa "ad valorem".
2. A resolucao ora tomada devera ser revista
quando as circunstanclas descritas nos cons ide
randos atras referidos se alterarem.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional, Alberto lotio Cardoso
Goncalves Jardim.

Besolucao n.O 73/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do auto de expropriacao
da parcels de terreno n.O 2 necessaria a obra de
esforco de repovoamento florestal da Ilha do Porto
Santo em que sao expropriados Ant6nio Teixeira
Velosa e consorte:
b) Delegar os poderes de reprssentacao da Re
giao Aut6noma, na assinatura do auto, no Secre
tar io Regional da Agricultura e Pescas.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto lotio Cardoso
Gonr:;alves Jardim.
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Hesolucao n," 77/84

Hesolueao n.. 74/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:
a) Aprova a minuta do auto de expropriacao
das parcelas de terreno nurneros 23 e 27 necessa
rias a obra de referee de repovoamento florestal
da IIha do Porto Santo em que sao expropriados
Maria Alexandra de l\t1elim e filhos;
b) Delegar as poderes de representacao da
Heqlao Aut6noma, na assinatura do auto, no Se
cretario Regional da Agricultura e Pescas.
Presidencia do Govemo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do auto de expropriacao
da parcela de terreno n.O 70 necessaria a obra de
recuperacao e reconversao urbanistica da zona do
llheu de Camara de Lobos e suas irnediacoes. na
Vila e concelho de Camara de Lobos em que sao
expropriados Glacio Goncalves Telmo Junior e

consorte:
b) Delegar as poderes de representacao da
Heqiao Aut6noma, na assinatura do auto, no Secre
tarlo Regional do Equipamento Social.

Goncelves Jardim.
Hesolucao n.O 75/84

Presidencla do Govemo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso

Goncalves Jardim.

o

Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do auto de exproprtacao
da parcela de terreno necessaria a obra de reor
denamento do esquema de aqua de rega da fre
guesia de .Agua de Pena em que sao expropriados
Maria Fernanda de Freitas e outros;
b) Delegar as poderes de representacao da
Heqlao Aut6noma, na assinatura do auto, no Se
cretarlo Regioal da Agricultura e Pescas.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso

Goncelves Jardim.

Hesolucao n." 78/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 12 de Janei 1'0 de 1984, resolveu:
Revogar a Hesolucao inserta na reunlao de 11
de Marco de 1982 (Sistema de recuperacao da
energia das ondas) , pol' falta de disponibilidade de
fundos.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joeo Cardoso

Goncalves Jardim.
Resolu«;ao n.o 76/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:

Hesolucao n.' 79/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:

a) Aprovar a mlnuta do auto de expropriacao
da parcela de terreno n." 5 necessaria a obra da
E. R. n. °104 - concordancla com a antiga E. R.
na Ponte Vermelha, incluindo uma Ponte Nova, fre
guesia e concelho da Ribeira Brava em que sao
expropriados Manuel Jose de Andrade e consorte
Maria Virginia Fernandes de Sales representados
par Francisco Hornao de Abreu;

Conceder um subsidio no valor de 2 000000$00
ao Abrigo de l\Jossa Senhora de Fatima destinado
a melhoramentos no edificio e lnstalacoes do In
ternato da Freguesia de Santo Ant6nio, concelho
do Funchal.

b) Delegar as poderes de representacao da
Regiao Autonorna, na assinatura do auto, no Se
cretario Regional do Equipamento Social.

A verba sai da Secretaria Regional do Planea
menta e Finances (03), Capitulo 01, Divisao 00,
C6digo 41.00.

Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso

Presldencia do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso

Goncslves Jardim.

Goncalves Jardim.
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NUMERO 2

Hesolucao n.o 80/84

tidades, categoria, preco, etc.l , em ordem a evitar

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:

os comprovados prejuizos de importacao dos fran
qos, os quais, nao poderao em caso algum exce
der 0 montante das respectivas lsencoes.

o

Adjudicar a firma Geomadeira 0 estudo de
reconhecimento e locallzacao de rnanchas de iner
tes para apoio a construcao civil, pelo valor de
5 720 000$00, nas condlcoes do caderno de encar
gos do concurso e da sua proposta, por ser a mais
vantajosa.
Mais resolve autorizar a celebracao do res
pectivo contrato.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncalves Jardim.

Hesolucao n.O 81/84

o

b) Para 0 efeito, devera ser nomeada uma co
missao que integre representantes da Secretaria
Regional do Planeamento e Hnancas, do Cornerclo
e Transportee e Agricultura e Pescas.

c} Em casos de maier dificuldade no apura
mento efectivo de proveitos ou lucros na irnporta
gao por parte das empresas e de situacoes que
rnerecarn, eventualmente, outro aprofundamento ou
averlquacao, podera a Secretaria Regional do Pla
neamento e Financas solicitar a colaboracao de
tecnlcos da lnspeccao de Financas do Funchal.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional, Alberto Jo50 Cardoso
Goncalves Jardim.

Conselho do Governo, reunido em plenar!o
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:
Conceder um subsidio de quinze milh6es de
escudos (15000000$00) a Camara Municipal da
Calheta, consignado a obras da firma Jose Bento
Pedroso em execucao naquele Concelho.
Esta verba sal pelo Capitulo SO, divisao 08,
subdivlsao 00, C6digo 71.09 da Secretaria Regional
do Planeamento e Finances.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jardim.
Resolucao

0.°

82/84

Considerando que as circunstancias que esti
veram na base decisao da irnportacao de 500 tone
ladas de frangos, justificarn uma isencao de direi
tos e sobretaxa que faculte as empresas a pratlca
de precos de venda ao publ leo dentro das margens
e pregos legais.

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Janeiro de 1984, resolveu:
1. Autorizar 0 Secretarlo Regional do Planea
mento e Hnancas a proceder a lsencao de direi
tos e sobretaxa referente a lrnportacao de frangos
(segundo declsao do Governo de 9 de Marco de
1983) sohcrlterlos e forma seguinte:
a} A percentagem de isencao sera decidida
consoante apuramento casuistico, detalhado e
real, de todos as custos e proveltos de irnporta
cao da mercadorla (segundo conferencla de quan-

PRESIDENCIA 00 GOVERNO REGIOt,jAl E SECRE
TARIAS REGIONAIS DO TRABAlHO E DO PlANEA
MENTO E FINANCAS

Portaria n.O 2/84

o Decreto

Regulamentar Regional n." 2/81/M,
atribui
coes do Gabinete Regional de Gestae do Fundo
de Desemprego financiar esquemas de promo
<;:130 do emprego, program ados ou executados pe
los competentes organismos da Secretaria Re
gional do Trabalho (art." 43.° alinea b).

de 26 de Fevereiro, estabelece como

Assim, e atraves da Portaria n." 85/81, de
6 de Agosto, criaram-se na Reqiao Aut6noma da
Madeira sistemas de apoio financeiro e tecnico
com vista a incentivar os investimentos qerado
res de novos postos de trabalho directos e per
rnanentes, susceptfveis de contribuir para a redu
<;:80 do volume de desemprego, especial mente em
sectores onde se veri fica maier dificuldade de

colocacao.
Diploma esse que adveio da necessidade
de Irnplernentacao de esquemas tendo em vista
os condicionalismos e especificidades regionais,
princlpalrnente no que se refere a colocacao de
candidatos a prlmeiro emprego e deficientes.
Conscientes das importantes dlstorcoes es
truturais que caracterizam a procura de emprego
na Heqiao, nomeadamente as desigualdades de
facto que persistem no acesso das mulheres e
dos jovens ao emprego, decidiu-se amp/iar a le

19 DE JANEIRO DE 1984
que de trabalhadores que, ate ao momento, bene
ficiavam de um acresclrno ao rnontante dos pre
mios de emprego inicialmente previsto.
Assim esperamos que atraves destes apolos
se contribua para 0 aumento do nivel geral de
emprego e fundamental mente para melhorar as
possibilidades de emprego nos grupos de traba
Ihadores com taxas de desemprego elevadas.
Para alern da fixacao em anexo a este diplo
ma dos grupos de trabalhadores de diffcil colo
cacao determinados em funcao dos dados do mer
cado de emprego, constara igualmente de um ou
tro anexo a definicao dos sectores de actividade,
a apolar no ambito do presente sistema de in
centivos, de acordo com as prioridades regionais
de desenvolvimento economico.

o regime que ora se institui baseia-se na ex
periencia colhida pelos servicos da Secretaria Re
gional do Trabalho a partir da entrada em vigor
da Portaria n." 85/81, de 6 de Agosto, pretenden
do-se atraves do mesmo retomar e aperfelcoar as
condicoes legais que permitam desde entao aque
la a concessao de apoios a crlacao de novos
postos de trabalho.
Assirn.

29
populacao activa desempregada de mais diftcll co
locacao:
b) lnsercao
gional;

(Caracterlzacao)

1. AC90es de apoio a que se refere 0 presen
te diploma destinarn-se a incentivar a crlacao de
postos de trabalho directos e permanentes resul
tantes de novos investimentos.
2. Os apoios referidos no numero anterior
serao concedidos ao abrigo do disposto na alfnea
i) do n." 1 do art." 29.° e da alfnea b) do art." 43. 0
do Decreto Regulamentar Regional n." 2/81/M,
de 26 de Fevereiro.
ARTIGO 2.'

(Principios fundamentais de concessao)

1. A concessao de apolo para a criacao de
postos de trabalho obedece aos seguintes prin
cfpios fundamentais:

a

a) Estfmulo
realizacao de investimentos
susceptfveis de contribuir para a reducao do volu
me de desemprego, em especial nos estratos da

objectives

do

Plano

Re

c) Articulacao com os departamentos respon
saveis pelas polfticas sectoriais;
d) Preenchimento dos novos postos de tra
balho atraves de contrato sem prazo, concretizan
do-se 0 apoio depois de decorrido 0 respective
periodo experimental;
e) Nao acurnulecao destes apoios com outros
incentivos ao investimento, salvo se reconhecida
a sua justiflcacao atraves do despacho conjunto
dos Secretarios Regionais do Planeamento e Fi
nancas, do Trabalho e do membro do Governo
Regional responsavel pelo sector.
2. Para os fins da alfnea a) e b) do n." 1, os
Secretaries Regionais do Planeamento e Financas
e do Trabalho poderao alterar, sempre que se
justifique. os anexos a este diploma do qual fazem
parte integrante, e nos quais sao definidos os
grupos de trabalhadores de mais diffcil coloca
9aO, bern como os sectores de actividades econo
micas prioritarias.

Manda 0 Governo Regional da Madeira, pelo
seu Presidents e Secretaries Regionais do Tra
balho e do Planeamento e Financas, fazer aprovar
o seguinte:
ARTIGO 1.'

nos

ARTIGO 3.°

(Formas de apoio)

1. 0 apoio a conceder directarnente a ernpre
sas podera revestir as seguintes formas:
a) Apoio financeiro nao reembolsavel
forma de prernios de emprego.

sob

b) Apoio tecnico a prestar atraves da Secre
taria Regional do Trabalho nos limites dlsponivels.
2. 0 apoio sera atribufdo a projectos de inves
timento ou fases dos mesrnos nao devendo cada
uma destas ultrapassar dois anos.
ARTIGO 4.°

(Montantes e Iimites)

1. 0 prernlo de ernpreqo por posto de trabalho
criado e igual ao valor rnais elevado da remune
racao minima nacionel garantida multiplicado por
sete.
2. No Anexo II desta Portaria sao fixados mon
tantes superiores ao referido no ruimero anterior,
desde que os novos postos de trabalho sejam
preenchidos por candidatos a emprego de diffcil

colocacao.
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3. 0 montante de apolo tecnico sera contabili
zedo, caso a caso, pelos servlcos da Secretaria Re
gional do Trabalho, tendo em conta, entre outros
factores, 0 custo dos recursos humanos e rneios
materiais uti Iizados.

e

4. 0 montante maximo de apoio tecnico
fixa
do em metade do montante total dos premios de
ernpreqo e e cumulavel com este.
5. Nao podera ultrapassar 50% do total do in
vestimento 0 montante maximo dos prernios de
emprego salvo se reconhecida a sua [ustiticacao
at raves do despacho conjunto dos Secretaries Re
gionais do Planeamento e Financas, do Trabalho
e da tutela.
6. 0 montante maximo de apoio a conceder
anualmente
mesma empresa sob a forma de pre
mio de emprego e 0 constante do Anexo II.

a

7. 0 limite referido no numero anterior po
dera ser actualizado pelos Secretaries Regionais
do Trabalho e do Planeamento e Financ;as.
8. As empresas poderao beneficisr mais do
que uma vez dos apoios previstos no presente di
ploma, desde que entre as respectivas datas de
concessao decorra um periodo minirno de doze
meses.
9. Ao quantltatlvo dos postos de trabalho cria
dos deduzir-se-a sempre, para efeitos de acesso a
estes apoios, 0 nurnero de postos de trabalho
absorvldos ou eliminados at-aves da execucao do
projecto.
ARTIGO 5.'
(Condi,,6es de acesso)

1. Para poder beneficiar do apoio a crtacao
de postos de trabalho, deve 0 projecto de investi
mento preencher as seguintes condlcoes:
a) Ser viavel do ponto de vista econornico e
financeiro, com parecer favoravel do departamen
to do Governo Regional responsavel pelo respecti
vo sector;

NUMERO 2

timentos de valor igual ou superior a 30000 con
tos deverao obter parecer favoravel da Secretaria
Regional do Planeamento e Financ;:as.
4. Poderao ser dispensados da apresentacao
do projecto a que se refere 0 n." 1 deste artigo
as empresas que criem dez ou menos postos de
trabalho.
ARTIGO 6.'
(Condi,,6es de concessao)

1. Para alern do preenchimento das condicoes
referidas no artigo anterior, deverao as empresas
respeitar, cumulativamente, 0 cumprimento das
seguintes condicoes:
a) Manutencao
criados;

dos

postos

de

trabalho

b) Utllizacao do apolo nos precisos termos do
despacho de concessao;
c) Preenchimento dos postos de trabalho
abrangidos mediante recurso ao Centro de Empre
go do Funchal aquando da admissao ou eventual
substituicao de trabalhadores;
d) Recorrer a candidatos de grupo com igual
au superior prernio de emprego sempre que for
necessarlo substituir trabalhadores constantes do
anexo II;
e) Apresentacao dos elementos de cantabilida
de e outros documentos que forem solicitados pe
los services competentes.
2. Os services da Secretaria Regional do Tra
balho, ap6s a concessao dos apoios estabeleci
dos no presente diploma, acornpanharao as em
presas beneficlarlas durante urn periodo maximo
de tres anos.
3. Nos projectos de investimento a realizar
por empresas ja existentes, deverao estas acordar
na manutencao dos postos de trabalho ja criados
e cornprovar que estao regularizadas as obriqacoes
fiscais para com 0 Estado e as contrlbulcoes para
a Previdenc!a e Fundo de Desemprego.

b) Disp6r de financiamento assegurado.
ARTIGO 7.°

2. Nos projectos de investimentos a realizer
por ernpresas ja existentes e condicao indispensa
vel que estas nao ten ham efectuado reducao de
postos de trabalho, nomeadamente atraves de des
pedimento colectivo, no periodo de um ano ante
cedente ao pedido.
3. Os apoios a conceder a projectos de inves

(Financiamento)

o Gabinete Regional de Gestae do Fundo
de Desemprego lnscrevera no seu orcamento. em
cada ana econornlco, as verbas necessarlas para
o cumprimento dos encargos resultantes da apli
cacao do presente diploma.

31

19 DE JANEIRO DE 1984
ARTIGO 8.°

services da Direccao Regional do Emprego e For
macae Profissional.

(Processo Administrativo)

1. Os pedidos de concessao de apoio para
criacao de pastas de trabalho serao formulados
atraves de requerimento entregue na Direccao Re
gional do Emprego e Formacao Profissional.
2. 0 processo pode ter igualmente infcio a
partir do envio
Direccao Regional do Emprego
e Formacao Profissional, par outro departamento
publico au institulcao de credito de elementos
considerados adequados, sem prejufzo do reque
rimento do interessado, nos termos do numero
anterior.

a

3. Do requerimento referido no ruimero um
deste artigo deverao constar, designadamente, as
seguintes elementos:
a) ldentificacao e forma jurfdica da empresa,
bem como a sua sede, localizacao das instalacoes
e dos estabelecimentos, se as houver.
b) Sector de actividade predominante e nu
mero de trabalhadores existentes a data do pe
dido;
c) Volume total de investimentos previstos
bem como as respectivas fontes de financiamento;
d) Nurnero de novas pastas de trabalho per
manentes a criar.
4. A Direccao Regional do Emprego e Forma
cao Profissional podera solicitar aos requerentes
as elementos necessarios a uma melhor caracte
rizacao do pedido de apoio, quando tal se justifique.
5. Quando a processo esteja retido par perto
do superior a 30 dias par culpa da entidade re
querente sera arquivado.

8. A apresentacao. apreclacao e decisao dos
pedidos de concessao dos apoios ao abrigo desta
Portaria deverao processar-se em data anterior a
adrnissao dos trabalhadores a recrutar atraves do
Centro de Emprego do Funchal e abrangidos pelo
projecto de investimento.
9. A Direccao Regional do Emprego e Forma
cao Profissional dara conhecimento dos apoios
concedidos as empresas e respectivos trabalha
dares.

10. A Secretaria Regional do Trabalho dara
conhecimento do despacho referido no n.? 5 deste
artigo
Secretaria Regional do Planeamento e Fi
nancas e ao departamento do Governo Regional
responsavel pelo sector.

a

ARTIGO 9.°
(Incumprimento)

1. No caso de incumprimento das condicoes de
concessao dos apoios previstos neste diploma, no
meadamente no que se refere a manutencao do ni
vel de emprego, deverao ser devolvidas as irnpor
tancias recebidas ate ao montante e em condlcoes
a definir caso a caso. par despacho do Secretario
Regional do Trabalho.
2. A cobranca coerciva atraves dos jufzos de
execucao fiscal que eventualmente se torna neces
saria par torca do disposto no ruirnero anterior,
aplicar-se-a a regime previsto no Decreto-Lei n."
437/78, de 28 de Dezembro, com as adaptacoes de
correntes da reqionallzacao.
ARTIGO 10.

0

(Disposi.;:oes finais e transltorias)

6. Os servlcos da Direccao Regional do Em
prego e Formacao Profissional instrulrao os pro
cessos, apreciando a vertficacao das condlcoes de
acesso, etectuarao as diltqencias consideradas ne
cessarias e subrneterao as propostas a Despacho
do Secretarlo Regional do Trabalho num prazo
maximo de quarenta e cinco dias ap6s a apresenta
cao dos requerimentos e dos elementos neces
sarles.

1. 0 regime previsto no presente diploma e
apllcavel aos processos pendentes
data da sua
entrada em vigor.

7. Existindo parecer favoravel de uma institui
cao de credito au do departamento do Governo
Regional responsavel pelo sector, dispensa-se a
realizacao da analise econ6mico-financeira nos

(Norma revoqatorla)

a

2. A lnterpretacao de duvldas e inteqracao de
lacunas suscitadas pela apllcacao do presente di
ploma serao resolvidas par despacho do Secreta
rio Regional do Trabalho.
ARTIGO 11.°

Sao revogadas as portarias n." 85/81, de 6 de
Agosto, e 165/81, de 17 de Dezembro.
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I
3523

(Entrada em vigor)

o

presente diploma entra em vigor no dia da
sua publicacao.
Presidencia do Governo Regional e Secreta
rais Regionais do Trabalho e do Planeamento e Fi
nancas.
Assinada em 16 de Janeiro de 1984. - 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto J080 Car
doso Goncelves Jardim. - 0 Secretarlo do Traba
Iho, Manuel Jorge Bazenga Marques. - 0 Secre
tario Regional do Planeamento e Hnancas, Susa
na Manuel Barreto de Frence.

ANEXO I

Sectores de Actividades Econ6micas Prlorltarlas
(Artigo 2.° n.O 2 e 4.° n.O 2)
1. Nos termos do disposto no n.O 2 do art." 2.0
do presente diploma sao fixados os seguintes sec
to res de actividades econ6micas considerados prlo
ritarlcs:

NGMERO 2

.
j

3699.5
3811.3

\3832.0

3841
5000
631
632

Fabricacao de sab6es e produtos de limpeza,
perfumes cosrnetlcos e outros produtos de
toucador, e de higiene pessoal
Fabrlcacao de cantarias e outros produtos de
pedra
Serralharia civil, tornearia, terraria e atins
Fabrlcacao de equipamento e aparelhos de ra
dio, televlsao e equipamento para telecomuni
cacoes e outro material electronico
Construcao e reparacao navais
Construcao e obras publicas
Restaurantes, cates e actividades simi lares de
comidas e bebidas
Hotels, pens6es, parques de campismo e ou
tros locais de alojamento

2. Nao precisam de satisfazer as prioridades
sectoriais, os novos postos de trabalho a ocupar
por deficientes ou por [ovens de menos de 25 anos
e candidatos ao primeiro emprego permanente.
3. Excepcionalmente poderao os Secretaries
Regionais do Planearnento e Hnancas, do Trabalho e
da Tutela, por despacho conjunto atribuir prernlos
de emprego a empresas que invistam em sectores
de actividades econ6micas nao prevlstas neste ane
xo, mas que se revelem de lrnportancla para 0 de
senvolvimento s6cio-econ6mico da Heqiao.
ANEXO II

ACTIVIDADES ECONOMICAS

(CAE.)

GRUPO DE TRABALHADORES DE MAIS DIFiCIL COLOCA'CAO

(Artigo 2.' n.' 2 e 4.' n.O 2)
1301.6
1301.9
2901
2909.9
3113

Pesca do Atum e especies atins
Pesca maritima n. e.
Extraccao de pedra, argila e areia
Extraccao de outros minerais nao metalicos n. e.
Conservacao de frutos e de produtos horti
colas

3114

Conservacao de peixe e outros produtos da
pesca
Moagem, descasque trituracao e preparacao
de cereals e leguminosas
Fabricacao de bolachas e biscoltos
Fabricacao de produtos e conteitaria
Industria de alimentos compostos para animals
Fabrlcacao de bordados
Fabrlcacao de mal has
Fabrlcacfio de tapecarias
Confeccoes de artigos de vestuario em serie
Industria de curti menta
Serracao e trabalho rnecanico de madeira
Fabricacao de embalagens de madeira e cana
e de pequenosartigos de cesteiro
Fabricacao de rnobiliarlo, com excepcao do
rnobillar!o metalico e de plastico moldado
Fabricacao de embalagens de papel e de
cartao de grande conteudo
Fabricagao de adubos
Fabrlcacao de materias plastlcas n. e.

3116
3117.3
3119.2
3122
3212.3
3213.0
3214
3220.20
3231.0
3311
3312
3320
3412.1
3512.1
3513.1.9

1. Para efeitos do disposto no n.O 2 do art," 2.°
deste diploma, consideram-se candidatos a empre
go de dificil colocacao os seguintes trabalhadores:
a) Candidatos a novo emprego do sexo femi
nino com idade igual ou superior a 25 anos;
b) candidatos ao primeiro emprego do sexo
rnasculino:
c) candidatos a novo emprego do sexo femi
nino com idade inferior a 25 anos;
d) candidates ao primeiro emprego do sexo
feminino com idade igual ou superior a 25 anos e
e) deficientes.
2. Para efeitos do disposto no presente anexo,
entende-se por candidatos a primeiro emprego os
lndlvlduosque nao tenharn trabalhado por conta de
outrem ou por conta propria durante mais de 120
dias consecutivos.
3. 0 grau de incapacidade dos deficientes se
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ra determinado pelos servicos do Centro de Me
dicina do Trabalho, que poderao socorrer-se, sern
pre que necessarlo, do concurso de outras enti
dades.
4. 0 prernio de emprego sera aumentado duas
vezes para os grupos a) e b) e tres vezes para
os c) e d) referidos no n.O 1 deste anexo, nos ter
mos do disposto no n." 2 do art.: 4.°, e ate ao qua
druplo relativamente ao preenchimento de postos
de trabalho por deficientes, em funcao do seu grau
de defrciencia.
5. E fixado em 6000 contos 0 montante maxi
mo de apoio a conceder anualrnente a mesma em
presa sob a forma de prernio de emprego.

SECRETARIA REGIONAL DO COMERCIO
E TRANSPORTES
Portaria n.O 3/84
Considerando que os actuais valores das ta
xas fixadas pelo regulamento de tarifas portuarlas,
aprovado ern 1979, se encontram desactualizadas.
Considerando que 0 Governo Regional adquiriu
nos ultirnos anos equipamentos necessarros ao
crescente aumento das mercadorias movimentadas
no Porto do Funchal, envolvendo investimentos que
as actuais taxas nao podem amortizar.
Manda 0 Governo Regional da Madeira pelo
Secretario Regional de Cornerclo e Transportes
aprovar 0 seguinte:
1.° Sao fixadas as seguintes alterac;:6es ao
regulamento de tarifas em vigor no Porto do Fun
chal:

a) -

Pelas primeiras 24 horas ...

b) -

Ate ao 3.° dia

.

1$00

c) -

Ate ao 15.° dia

.

10$00

d) -

Ate ao 30.° dia

..

15$00

e) -

Alern do 30.° dia

..

30$00

Gratis

2 - Pelo estacionamento ternporarlo dos con
tentores nos terminals do porto, serao pagas pelos
transitarios ou consiqnatarios, por contentor e por
dia, as seguintes taxas:
CONTENTORES CHEIOS
a) - 0 prlrneiro dia de operacoes de carga ou
descarga das embarcac;:6es transportadoras, e ex
cluido para a contagem do tempo de estadia.
b) - Pelos dois primeiros dias
uteis seguintes ... ... ... ... ... ... ...

Gratis

c) - Se levantados ou descon
solidados ate ao 5.° dia ." ... ......

750$00/dia

d) - Se levantados
solidados ate ao 8.° dia

ou descon
1 OOO$OO/dia

e) - Ap6s 0 8.° dia 0 valor taxa
estabelecldo naalinea anterior e acrescido de
1 500$00 por cada periodo de oito dias a mais.
CONTENTORES VAZIOS

1- Se reembarcados nos prlrneiros 20
dias ap6s 0 esvazlamento ou a sua
chegada ... '" ....... " .... ,.......
II -

Gratis

Se nao levantados nos primeiros 20 dias:

TiTULO '"

a) -

De 1.° a 30.° dia

100$00

Passageiros e Mercadorias

b) -

De 31.° a 45.' dia '"

200$00

c) -

Alern de 45. dia

250$00

CAPITULO III

0

ARTIGO 93."

3 - Ap6s 0 inicio da consolidacao de um con
tentor com carga para exportacao, 0 estacionarnen
to do mesrno e gratuito 'ate ao seu embarque.

Taxas de armazenagem a descoberto

ARTIGO 94.

1 - Pelo estacionamento de mercadoria a des
coberto nao embalados em contentores, deposita
dos nos molhos e terraplenos do porto serao pa
gas pelos respectivos consiqnatarlos, por metro
quadrado e por dia as seguintes taxas ap6s a des
carga:

Taxa de armazenagem a coberto

Armazenagem

0

Pelo estaclonarnerrto de mercadorias a cober
to em arrnazem, depositadas nos molhes e terra
plenos do Porto. serao pagas pelos respectivos
conslqnatarlos, por metro cubico ou tonelada e por
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dia, conforme mais convier ao Porto, as seguintes
taxas ap6s a desc:arga:

NOMERO 2

casos nao abranqidos pelo art.s 105. sao cobradas
as seguintes taxas, por hera indivisivel:
0

,

a) -

Pelas primeiras 24 horas

2$00

b) 

Ate ao 3.° dia .... " ...

3$00

c) -

Ate ao 15. dia

30$00

a 300 H. P. ... ... ... ... ... ... ... ... ...

d) -

Ate ao 30. dia

50$00

e) -

Alern de 30 dias ...

Rebocador ou lancha de rnals de 300 H. P.
a 500 H. P. ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 3000$00

0

0

100$00

Rebocador ou lancha ate 150 H. P.

1 500$00

Rebocador ou lancha de mais de 150 H. P.
1 750$00

Rebocador ou lancha de mais de 500 H. P.
3500$00

TfTULOIV

a 1 000 H. P. ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Rebocador ou lancha de mars de 1 000 H. P.
a 1 500 H. P
,
5 000$00

Prestac;ao de Servic;os

CAPITULO II

Rebocador ou lancha de mais de 1500 H. P.
...
6000$00

Rebocadores e Lanchas
ARTIGO 110.°

ARTIGO 105.0

Atracal;:ao e desatracacao -

Taxas

Rebocador ou lancha

1 - Pela utilizacao de rebocadores ou lanchas,
para services de reboque em operacoes de atraca
cao ou desatracacao a quaisquer i nstalacoes fixas
ou flutuantes, sera cobrada, por cad a unidade em
pregada e por cad a operacao, a taxa, dada em
escudos pelas seguintes expressoes:

Ernbarcacoes ate 500 TAB. ... ...

2000$00

Embarcacoes de 500 a 2 500 TAB.
... ... ... ... ... ... ... ...... (1 750+0,45T) C
Embarcacoes de 2500 a 5000 TAB
.
... ... ... ... '" ... ... ... ...... (3000+0,25T1C
Embarcacoes de 5 000 a 10 000 TAB ... .., ...
... ... ... '" ... ... ... ...... (3500+0,15T)C

Embarcacoes de 10 000 a 20 000 TAS ... . ..
(6 000 + 0,1OT) C
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

a ordem

-

As taxas de rebocador ou lancha
as seguintes, por hora indivisivel:

Taxas

a ordem

Rebocador ou lancha ate 150 H. P.
<1

sao

500$00

Rebocador ou lancha de mais de 150 H. P.
300 H. P. ... ... ... ... ... ... ... ......
750$00

Rebocador ou lancha de mais de 300 H. P.
a 500 H. P. ... ... ... ... ... ... ... ...... 1 000$00
Rebocador ou lancha de rnals de 500 H. P.
a 1 000 H. P. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 500$00
Rebocador ou lancha de rnals de 1 000 H. P.
a 1 500 H. P. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 000$00
Rebocador ou lancha de mais de 1 500 H. P.
...
2500$00
ARTIGO 112."

a

coeficiente C, funcao de potencia/consumo
do rebocador utilizado, e dado pela seguinte tabela:
Rebocadores ou lanchas ate 500 H. P. ...

1.1

Rebocadores ou lanchas de 501 a 1 000 H. P.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 1.2.
Rebocadores ou lanchas de 1001 a 1 500 H. P.
......... '"
,
1.3.
Rebocadores ou lanchas de 1 501 a 2 000 H. P.
... ... ... '" ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 1.4.
Rebocadores ou lanchas de mais de 2 000 H. P.
... '" ... '" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.5.
ARTIGO 108.0

Rebocador ou lancha

a hora

-

Taxas

Pelos services de reboque, dentro da area do
porto, prestados por rebocadores ou lanchas, nos

Cabos de Reboque

1 - Para service de reboque a ernbarcacao re
bocada fornecera, normal mente, 0 respectivo ca
bo, podendo, no entanto, este ser-Ihe fornecido pe
las Adrnlnistracoes portuarlas, se 0 tiverem dispo
nivei a pedido do Comandante ou Mestre, median
te 0 pagamento da taxa de 1 000$00 por cada ser
vico.
ARTIGO 115.°

Utilizac;:ao de lancha para service de amarra ou desamarra

1 - Pela utilizacao de lancha para recolha e
passagem de cabos na jatracacao au amarracao
das ernbarcacoes e nas suas mudancas sera co
brada, por servlco a taxa de 1 000$00 se a opera
c;ao nao exceder a duracao de uma hora.
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CAPiTULO IV

transporte horizontal de mercadorias, por hora in
divlsivel sao as seguintes:

Cabreas flutuantes

a) Empilhadores

ARTIGO 116.'

Ate 3 Ton
.
Ate 6 Ton
.
Ate 12 Ton. '"
Mais de 12 Ton

Taxas
1 ~ Pela utilizacao de cabreas flutuantes no
interior dos portos e devido a taxa horaria calcu
lada de harmonia com a seguinte expressao:

+

E = 4000

.

600$00
800$00
1 200$00
2500$00

.

1 000$00

..

250$00

.

b) Tractores

40 P

c) Semi -

Em que:

Reboques

d) Auto - Gruas para contentores:

E=valor da taxa em escudos
P=a forca maxima de elevacao em toneladas
2 - Mantem-se
3 - Mantem-se

§ 1hora
2 -

Ouando
,

em service

contfnuo e por
,
4500$00

Por unidade movimentada

450$00

CAPITULO VI

CAPITULO X

Servlco de guindagem

Pesagem

ARTIGO 125.'

ARTIGO 131."

Taxas

Basculas -- Taxas

As taxas de utlllzacao de qulndastes do Porto
do Funchal, nao incluindo a linqaqern. sao as se
guintes por hora indivisfvel e quando em servico
de carqa ou descarga de navlos convencionais:

A taxa devida por cada pesagem nas bascu
las do porto e a seguinte:
a) - Vefculos de carga vazios e volumes co
brados por cada um ... ... ... ... ... ... ...
15$00

a) Guindastes de via:
Ate 3 Ton.... '"
De 3 Ton. a 5 Ton
De 3 Ton. a 12 Ton
De 12 Ton. a 22 Ton
Mais de 22 Ton

.
"

.
.
.
.

600$00
750$00
900$00
1 500$00
2000$00

b) Guindastes autom6veis:
De 1,5 Ton. a 6mm
De 4 Ton. a 15 m .
De 5 Ton. a 15 m

..

500$00
750$00
1 500$00

.

b) ~ Veiculos de carga carregados e outros vel
culos Taxa da allnea anterior acresclda de
15$00 por cada fraccao de 10 Ton. ou fraccao.
c) -

CAP[TU

io

Transports Horizontal de Mercadorias
ARTIGO 127."

As taxas de utilizacao

TfTUlO V
Fornecimentos
CAPITULO II
Fornecimento de agua
ARTIGO 143.'

Taxas
1 - Pelo fornecimento de aqua potavel as
ernbarcacoes, sera cobrada dentro das horas nor
mais de service a seguinte taxa:

§ -

de

132.°

Nas tomadas de Cals ... . ..

Taxas
equipamento de

5$00

Pelo fornecimento de duplicado dos taloes
de pesagem e cobrada a taxa de 5$00 par cada um.

1 500$00
4000$00
7500$00

VII

por cabeca

ARTIGO

Ouando nao prestando service a naveqacao a
taxa a aplicar a estas maquinas sera por hora indi
visivel:
De 1,5 a 6 m ... ... ... ... ... ... ...
De 40 Ton. a 3 m ou 6 Ton. a 15m...
De 40 Ton. a 3 m ou 20 Ton. a 15 m

Gado vivo -

30$00

A quanti dade mfnima a cobrar pelo for
necimento de aqua potavel sera de 10m3.
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NUMERO 2

ernbarcacoes serao cobradas as seguintes taxas:

2 - Pela utillzacao de contador da Direccao
do Porto sera facturada a taxa de aluquer de
100$00.

POI' cada liga<;:ao ... ...
POl' cada dia ou fraccao

3 Fornecimento de aqua potavel em tem
po extraordinario:

250$00
750$00

.
.

§ 1.° - 0 pagamento das taxas anteriores in
cluern as charnadas locais.

Para os fornecimento de aqua potavel, fora
das horas normais, Domingos e Ferlados. toda a
mao de obra utillzada, sera facturada separada
mente acrescido de 40% para encargos socials
e de 20% para encargos de adminlstracao.

§ 2.° - 0 pagamento das chamadas interurba
nas ou internacionais sera da responsabilidade do
requisitante.

CAPITULO III

2.° - A utllizacao de maquinas na movimen
tacao de contentores ao service da naveqacao em
terminais proprius.

Fornecimento de energia electrica

a

ARTIGO 147.°

a) Sera cobrada
naveqacao uma taxa de
1000$00 pOI' contentor descarregado, consideran
do-se incluida a sua movimentacao horizontal para
o local de depositos e vice-versa na area do ter
minal.

Taxa

1 Pelo fornecimento de energia electrlca
nos terraplenos do porto ou a bordo das ernbar
cacces sera cobrada uma taxa designada par
«Taxa de fornecimento» ao preco do custo na ori
gem, acre sci do de 30% 'para encargos portuarios,

a

b) Para aplicacao da taxa de rnaquina
ordem
sera aplicada a taxa resultante da afectacao de
coeficiente 0.6 aos valores hora determinados pe
los artigos 125.° e 127.°.

2 - Pela liqacao e aluguer do contador sera
facturada a taxa de 100$00 pOI' fornecimento.

c) Fora do perfodo normal de trabalho, todo
a pessoal manobrador de maquinas e facturado
nos termos do disposto no n." 2 do artigo 152.° do
Regulamento de Tarifas.

3 - 0 consumo minimo de energia electrica
a facturar sera de 10 Kw.
TITULO IX

Diversos

3.
0 presente diploma entra em vigor em
de Fevereiro de 1984.
0

-

CAPITULO II

Comunlcaeoes
Secretaria Regional do Cornercio e Transpor
tes. Assinada em 19 de Janeiro de 1984. - 0 Se
cretarto Regional do Cornerclo e Transportes, Mi
gue! Jose Luis de Sousa.

ARTIGO 177.°
Telefones a bordo

1 -

Pela instalacao do telefone a bordo das

"Toea a correspondencla, qual' of i
cial, quer relative a enuncios e a
asslnaturas do Jornal Oflclal deve

a

ser dirigida
Secretarla cia Presi
dencia do Governo Regional da

Madelra-.

I

PrC90 oeste numero: 36$00

I

ASS' NAT U R A S

As trneS<~~:i€s Ano 1 65~~()()
A 1. Gede...... 65v,00
. A 2.»
......
650$00
A 3.-»

650S00

I

Semestre ...
»
»

»

.. ,
...

I

,,0 preco des an unci os

e

de 10S

900$00 ' a llnha, acrescido do respectlvo lm
350$00
posto do 8elo dependendo a sua
.
_
'
I
•
C
350$00
350S00
publicacao do pagamento antecipa

Numeros '" Suplementos - preco per piigina, 1$50
A estes valores a''?,rescem os partes de correia
(Portarta n.> 203/82, de 2,~ de D<'Z~mb,'o)
Compostcno e Irrmr essao Tip. «J'orrial da Madeir-a»

do a efectuar na Secretaria da Pre
sidencia do Governo Regional da

Madeira »,

