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a

Adjudica
firma HBC BEAZLEY & FERNANDES,
LDA. a emprettada de fornecimentos e montagem da
instalacao electrica do ediffclo onde funcionara a
Imprensa Regional da Madeira, e autorlza a celebra
cao do respectlvo contrato.

Precede a revtsao dos coeficientes a aplicar as ver
bas das tabelas de pilotagem e ao ajustamento nas
verbas das tabelas de embarque e desembarque de
pllotos para aplicacao a Regiao Aut6noma da Madeira.
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PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL

Hesotucao n." 83/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 19 de Janeiro de 1984, resolveu:
a) Autorizar a celebracao do contrato-promes
sa de divisao e cessao da quota titularizada pela
Reqlao Aut6noma da Madeira na sociedade a cons
muir e a denominar por ..SITLB - Sociedade de
Investimentos Turisticos do Lugar de Baixo, Limi
tada- as sociedades denominadas "GFB - Gesells
chaft Zur F6rderung Von Bauvorhahen MBH» e "L1
VAFIN ETABLISSEMENT",
b) Aprovar a minuta do contrato-promessa re
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ferido na alinea anterior e mandatar 0 Senhor En
genheiro Jose dos Santos Ribeiro de Andrade para,
em nome e em representacao da Heqiao Aut6noma
da Madeira, outorgar e assinar a escritura publica.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joeo Cardoso
Goncelves Jardim.

b) Delegar os poderes de representacao da
Regiao Aut6noma, na assinatura da acta, no Se
cretario Regional do Equipamento Social.
Presldencla do Governo Regional.- 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joeo Cardoso
Goncelves Jardim.

;

Hesolucao n." 84/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 19 de Janeiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do contrato para a execu
cao da empreitada da «Escola Prirnaria no sitio da
Fontinha - Porto Santo», de que e adjudicataria
a firma ORTECNICA Orqanlzacao Tecnlca de
Construcoes, Lda.;
b) Delegar os poderes de representacao da Re
9iao Aut6noma da Madeira, na assinatura do con
trato, no Secretario Regional do Equipamento So
cial.
Presldenc!a do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

Hesolucao n," 87/84

o Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 19 de Janeiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta da acta de expropriacao
da parcela de terreno n." 7A necessaria a «obra
de alargamento e correccao da E. R. n." 215 e da
curva na bifurcacao com 0 Caminho da Lombada,
freguesia de Sao Martinho, no Funchal», em que
sao expropriados Maria Pinto de Faria e filhos;
b) Delegar os poderes de representacao da
Regiao Aut6noma, na assinatura da acta, no Se
cretario Regional do Equipamento Social.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jerdim.
Hesolucao n," 88/84

Hesolucao n." 85/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 19 de Janeiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do contrato para execucao
da empreitada n." 6/83/H, da construcao de 59 to
gos na Nazare IV-B, de que e adjudicatarla a Socie
dade de Construc;:6es Soares da Costa, SARL;
b) Delegar os poderes de representacao da
Heqiao Aut6noma, na assinatura do contrato, no
Secretario Regional do Equipamento Social.
Prestdencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 19 de Janeiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta da acta de expropnacao
da parcela de terrene n." 17, necessaria a «obra
de esforco de repovoamento florestal da Ilha do
Porto Santon, em que sao expropriados Jose Ve
nancio Pedro de Me!im e consorte:
b) Delegar os poderes de representacao da
Regiao Aut6noma, na assinatura da acta, no Se
creta rio Regional da Agricultura e Pescas.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jardim.
Besolucao n.O 89/84

Hesolucan n." 86/84

o Conselho do Governo, reunido ernplenar!o
em 19 de Janeiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta da acta de expropriacao
da parcela de terreno n.O 43, necessaria a «obra de
construcao do conjunto habitacional da Serra
d'Agua ~ Seixal», em que e expropriada Maria
Eugenia Fernandes;

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 19 de Janeiro de 1984, resolveu:
Solidarizar-se com a posicao do Grupo Parla
mentar do Partido Social Democrata na Assem
bleia Regional, de repudio as iniciativas legislati
vas sobre a aborto, apresentadas pelo Partido So
cialista e pelo Partido Comunista.
Apela ao Partido Socialista para retirar tal ini
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ciativa e dar priori dade a outros problemas nacio
nais mais urgentes.

Hesolucao n." 92/84

Lembra ao Partido Socialista que esta iniciati
va legislativa acabara por vir em detrimento do
Primeiro-l\i1inistro, ja que alguns sectores rninorita
rlos socialistas terao assim propiciado ao Presiden
te da Republica a eventual oportunidade de, com
exlto, vetar 0 projecto em que a maioria socialista
caiu.
Alias, 0 Governo da Madeira chama a atencao
de toda a oplnlao publica portuguesa para 0 smul
taneo desta perturbante iniciativa legislativa, com
movlmentacoes desestabilizadoras no seio do Par
tido Social Democrata, parceiro na collqacao. as
quais poderao conduzir a resultados visivelmente
pretendidos por alguns.

a Conselho do Governo, reunido em plenario
em 19 de Janeiro de 1984, resolveu:

Presidencla do Governo Regional. - a Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joeo Cardoso

Atribuir um subsidlo no valor de 16254069$00
a Un iao das Cooperativas Agrfcolas de Lacticfn los
e Produtores de Leite da llha da Madeira
(UCALPLlM), a ftm de cobrir 0 diferencial entre
os precos de custo e venda de leite produzido na
Regiao.
Na presente verba esta inclufdo 0 valor de
1 425057$00, referente a taxa de tratamento do
leite pasteurizado.
a presente subsidlo sera concedido por con
ta da dotacao orcarnental da Secretaria Regional
03, Capitulo 01,
do Planeamento e Hnancas Divlsao 00, Subdivlsao 00, C6digo 42,00, alfnea
01 e refere-se ao mes de Janeiro do corrente ano.

Goncelves Jardim.
Hesolucao n.O 90/84

Presidencia do Governo Regional. - a Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso

Goncelves Jardim.

a Conselho do Governo, reunido em plenario
em 19 de Janeiro de 1984, resolveu:
Solicitar ao l\i1inistro da Republica que diligen
cie no sentido de suster a publlcacao de urn diplo
ma do Governo Central sobre Hnancas Locais, ate
que seja corrigida uma absurda e inadmissfvel dis
paridade que consta de uma norma que atribui 3%
do Fundo de Equilibrto Financeiro aos Municfpios
dos Acores e apenas 2% aos Municipios da Re
giao Aut6noma da Madeira.

Hesolucao n.O 93/84
a Conselho do Governo, reunido em plenario
em 19 de Janeiro de 1984, resolveu:
Rectificar a Hesolucao n." 505/83, de 26 de
Maio de 1983:
1. A irnportancla relativa a Ilquidacao dos ju
ros normais e de 260 798 782$70.

a Plenario encarregou 0 Presidente do Go
verno de, nos termos constitucionais, suscitar a
declaracao de inconstitucionalidade, caso 0 referi
do diploma venha a ser publicado, ja que se verifi
cam algumas vlolacces formais dos direitos da
Heqlao Aut6noma da Madeira.

2. A importancia a reter referente a imposto
sobre sucessoes e doacoes em conformidade com
o respectivo c6digo, ascende a 11 836896$00.

Presldencla do Governo Regional. - a Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso

4. as movimentos contabilfsticos deverao ser
contabifizados no ana de qerencla de 1983.

Goncelves Jardim.
Hesolucao n," 91/84
Ouvido 0 Banco de Portugal, 0 Conselho do
Governo, reunido em plenarlo em 19 de Janeiro
de 1984, resolveu autorizar a Caixa Econ6mica do
Funchal a abrir uma Dependencla Urbana na zo.ia
periferica do Lido, a Estrada Monumental, nesta
cidade.
Presidencla do Governo Regional. - a Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

Goncelves Jardim.

3. A lrnportancla Ifquida e de 248961 886$70,
remetida a Aqencia do Banco Borges & lrrnao,

Presidencia do Governo Regional. - a Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

Goncalves Jardim.
Hesolucao n," 94/84
a Conselho do Governo, reunido em plenario
em 19 de Janeiro de 1984, resolveu:
Pagar 0 montante dos juros morat6rios rela
tivos ao capital em divida as instltuicoes credo
ras nos termos das Portarias 672/81, de 6 de
Agosto (1. sernestre). 1028/81, de 30 de Novem
0
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bra (1.° semestre, 1: e 2: FasesJ, 1146/82, de 14
de Dezembro (1.0 semestre) e 883/83, de 17 de
Setembro (cperacao intercalar) no valor global
de 52384607$40, debitados aos Servicos de Con
tabilidade da Secretaria Regional do Planeamento
e Hnancas, aquando da subscricao pelas Institui
goes de Credito do emprestimo obrigacionista de
finido nos term as da Portaria n." 883/83, de 17
de Setembro.
A presente verba sera alterada, oportunamen
te, nos termos da circular, Serle A, n." 1, de 1
de Setembro de 1980, do Banco de Portugal (cor
reccao das taxas dos juros rnoratorios) de acordo
com a proposta da referenciada Secretaria e
anuencia de determinadas lnstituicdes rle Credito,
Os movimentos contabilfsticos deverao ser
contabilizados no ana de qerencia de 1983.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jardim.

Resolm;ao n.O 95/84
Ao abrigo do disposto no art," 7.° do Decreta
Regional n." 23/79/M, de 16 de Outubro, a Conse
Iho do Governo, reunido em plenarlo, em 19 de
Janeiro de 1984, resolveu conceder um aval
Em
presa de Electricidade da Madeira, E.P., para ga
rantir a subscrlcao de uma llvranca no valor de
5200000$00, junto do Banco Totta & Acores, com
vencimento aos sete dias de Abril de 1984, desti
nada a llquidacao da sexta prestacao e respecti
vas juros da convencao de credlto, firmada entre
a Empresa e a Banco Nacional de Paris, aquando
da aquislcao dos dais primeiros grupos electroqe
neos instalados na Central Terrnlca da Vltorla.

a

A presente livranca constitui a reforma par
cial de uma anterior no valor de 7000000$00, tam
bern avalizada pelo Governo Regional nos termos
da Hesolucao n.O 881/83, tomada aos treze dias
de Outubro, descontada na mesma lnstitulcao de
credito, e vencida em 7 de Janeiro de 1984.
Fica revogada a Hesolucao n." 881/83.

Besolucao

n.O 96/84

Ao abrigo do disposto no art," 7.° do Decreta
Regional n." 23/79/M, de 16 de Outubro, a Conse
Iho do Governo. reunido em plenario em 19 de
Janeiro de 1984, resolveu conceder um aval a Em
presa de Electricidade da Madeira, E.P., para ga
rantir a subscrlcao de uma livranca no valor de
23 000 000$00, junto da Caixa Econornica do Fun
chal ,COIll vencimento aos quatro dias de Julho de
1984, e destinada ao prosseguimento da concreti
zacao do programa de investimentos da empresa.
A presente llvranca constitui a reforma par
cial de uma anterior no valor de 25 000 000$00, tam
bern avalizada pelo Governo Regional, nos term as
da Hesolucao n.O 632/83, tomada em 7 de Julho,
descontada na mesma instituicao de credito even
cida em 5 de Janeiro de 1984.
Fica revogada a Hesolucao n." 632/83.
Mais resolve incumbir a Secretario Regional
do Planeamento e Finances de outorgar no respec
tivo termo de aval.
Presldencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joeo Cardoso
Goncelves Jardim.

Besolucac n.O 97/84
Ao abrigo do disposto no art," 7.° do Decreta
Regional n." 23/79/M, de 16 de Outubro, a Con
selho do Governo, reunido em plenario em 19
de Janeiro de 1984, resolveu conceder um aval
a Empresa de Electricidade da Madeira, E. P., para
garantir a subscrlcao de quatro livrancas de
50 000 000$00 cada, junto da Caixa Econornica do
Funchal, com vencimento aos quinze dias de Mar
go de 1984.
As presentes Iivrancas constituem reforma
parcial de outras cinco anteriores, no valor de
211 800000$00, tarnbern avalizadas pelo Governo
Regional nos terrnos da resolucao n.O 841/83, to
mada ern 22 de Setembro, descontada na mes
ma Tnstituicao de credlto, e vencida em 15 de
Dezembro de 1983.
Fica revogada a Hesolucao n.O 841/83.

Mais resolve incumbir a Secretario Regional
do Planeamento e Hnancas de outorgar no respec
tivo termo de aval.

Mais resolve incumbir a Secretario Regional
do Planeamento e Hnancas de outorgar no res
pectivo termo de aval.

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

Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jardim.
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do Planeamento e Financas de outorgar no res
pectiov termo de aval.

Hesolucao n." 98/84
Ao abrigo do disposto no art," 7.° do Decreta

Presidencla do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncalves Jardim.

Regional n.O 23/79/M, de 16 de Outubro, a Can
selho do Governo, reunido ern plenarlo em 19 de
Janeiro de 1984, resolveu conceder um aval a Em
presa de Electricidade da Madeira, E. P., para qa

Hesolucao

n.O 99/84

rantir a subscrlcao de cinco livrancas, junto da

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 19 de Janeiro de 1984, resolveu:

Caixa Econ6mica do Funchal, com as seguintes
valores: quatro de 50000000$00 cada, e outra de
11 800000$00. Todas com vencimento aos tres dias

Ratificar a pagamento de 797000000$00 re
lativos as Declaracoes de Dlvida e respectivos
juros de mora aos Munlcipios da Heqiao, aquan
do da subscrlcao pelas Instltulcdes de credlto do
emprestlmo obrigacionista definido nos termos da
Portaria n." 883/83, de 17 de Setembro.

de Abri I de 1984.
As presentes Ilvrancas constituem reform a
integral de outras cinco anteriores, tarnbem ava
lizadas pelo Governo Regional nos term as da He
soiucao n." 883/83, tomada em 13 de Outubro, des

Aspresentes verbas foram subscritas pelas
instltulcoes de credlto e constituiram fundo de
equilibria financeiro das Autarquias, consoante a
ficha em anexo.

contada na mesma lnstitulcao de credlto, e ven
cida em 3 de Janeiro de 1984.
Fica revogada a Hesolucao n." 883/83.

Os movimentos contabilfsticos deverao ser
contabilizados no ana de qerencla da 1983.

Mais resolve incumbir a Secretario Regional

OUADRO I
Utilizac;:ao do ernprestimo de 3000000 contos (Portaria 88/83 de 17 de Seternbro)
INSTITUICAO LiDER: CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
OB.lECTIVO
: PAGAMENTO DE DECLARACOES DE DiVIDA DAS cAMARAS MUN'ICIPA:S
VALOR
: 797000 000500

~

I

midito

Aularquias

Banco lIorgel
& Irmao

Banco Tolla
& A~orel

.



Calheta

C.' de Lobes
Funchal
Machico

31 734 205$80

44 144 330$60

193 528 400$70

338 866 530$60

1 158567$60

31 831 033$30

-

-

26 332 172$90

59321 773$80

-

-

-

Total

Tolal pago

15 557 692$30

Porto Santo

10 920 504$90

-

I

50 492 628$30

-

-



-

49 016 277$90

49 01.6277$30

-

-

2933895$00

2933895$00

8293021$50

69 967 799$30

106 538 899$50

160 704 424$80

11 182 149$50

11 891 246$60
6636077$00

25 802 682$50

2302 &13$00

1

Caixa Econ6mica
do Funchal

46 276 156$80

-

A creditar

I

11 296 795$80

-



S. Vicente

Uniao de Bancos
Portuguesel

68 035 &85$80

-

Santana

Banco Portugues
do Atlantico

15 468 595$00

Ponta do Sol

Santa Cruz

I
I,

Banco Pinto
& Sollo Mayor

1 113329$00

Porto Moniz

Rib.' Brava

I

149719$50
30 000 000$00

I

-

170 000 000$00

24 000 000$00

29850 280$50

Presidencia do Governo Regional. Goncelves Jardim.

11 589 699$50
95 000 000$00

( -149311$70)

I

I

:


-

22811 751$50

21 226765$80

2302413$00

I
I

I

11 567 249$00

23 306 668$00

430 000 000$00

797 000 000$00

.•

48 000

ooosooJ

.( +'81 253$90)

_

(-23537466$20)

movimentado
na Receita

0 Presidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
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Hesolucao n," 100/84

Doutora Isabel Margarida de Oliveira Costa
Amaral

Decreto Regional n." 12/82/M, de 13.9, cria
os Servicos Socials dos Trabalhadores da Funcao
Publica dependente dos 6rgaos de Governo pro
prio da Heqlao Aut6noma da Madeira e posterior
mente 0 Decreto Regulamentar Regional n."
27/83/M, aprova 0 Regulamento daqueles Servlcos,

Doutora l.uzia Freitas dos Ramos
Assessor Maria Martins Goncalves G6is Ferreira.

o

Nessa senti do, e dados os objectlvos que se
pretendem alcancar, torna-se indispensavel a cria
cao de uma Comissao Instaladora que vise por
em funcionamento todas as estruturas por forma
a poder-se aplicar integralmente 0 citado regula
mento.
Para 0 efeito ha que vlabilizar-se a constitui
cao dos orqaos dos Services Socials - Dlreccao
e Comissao Verificadora de Contas - nomeada
mente iniciando 0 processo de adrnissao dos be
neficiarios nos termos do citado regulamento.
Assim, 0 Conselho do Governo, reunido em
plenario em 19 de Janeiro de 1984, resolveu crlar
uma Comissao Instaladora com a seguinte com
poslcao:
Doutor Joao Carlos Cunha e Silva, que preside
Doutor Joao Manuel Perestrelo Vieira de Deus
Figueira

Presidencia do Governo Regional. - 0 Prest
dents do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Goncelves Jardim.
Resolu~ao

n," 101/84

Considerando a revisao dos salarlos dos tra
balhadores que no Porto do Funchal efectuam as
operacoes de estlva, desestiva e manuseamento
das cargas movimentadas por via maritima, 0 Con
selho do Governo, reunido em plenar!o em 19
de Janeiro de 1984, resolveu aprovar as taxas de
trafeqo do Porto do Funchal constante da tabela
anexa, para vigorarem a partir de 23 de Janeiro
de 1984, e 0 respectivo adicional de estiva.
A parte das taxas de trafeqo entregue ao Sin
dicato dos Carregadores e Descarregadores dos
Portos da Heqiao Aut6noma da Madeira e aumenta
da em 24%, conslderando-se ainda um adicional
de vinte escudos, destinado ao esquema cornple
mentar portuario de reformas, que flcara retido
ate acordo sobre 0 seu funcionamento.

NOVAS TABELAS DAS TAXAS DE TRAFEGO DE N1ERCADORIAS NO PORTO DO FUNCHAL A PARTIR
DO DIA 23 DE JANEIRO DE 1984

Sindicato

Natureza

(+ 24%)

1. Garga cnsacada, exeepto milho ... ... . .. ... ... ... ... ...

Taxa por tonelada

422810

664800

... ... ... ... . .. ... ...

349$30

546$00

3. Bananas e prcdutos horticolas de exportacao e frutas ver
des encaixotadas e embaladas ' " ... ... ... ... ... ... ... ...

399830

545$00

4. Vinho em easeos, calxas au qarraioes ... ... ... ... .. . ...

449$30

678$00

e ayo em bruto para obras (var6es, barres. barras
perfilhadas. chapas, fios de arame nao farzado, a~eo me
tallco em romo e tubes de ferro ou aco) ... ... ... .. . .. .

599500

862$00

599$00

862$00

2. Milho ensaeado ... ... ...

... ...

...

5. Ferro

6. Madeira em toros, vigas, tabuas, pranchas e tacos ...
7. Carqa granal ... ... . "

... ... ... ... . .. .. . ... ... ...

...

175$10

... ... ... ... ... ... ... . .. ... . ..

443$20

9. Autom6veis, camloes e chassis nao carrocados ... ... ...

1 248$70

8. Carqa geral ... ... .. . ... ...

Presidencla do Governo Regional. Goncelves Jardim.

'"

I

277$00
670$00

I

5000S00

0 Presidente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso

I

j
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I SERlE Hesolucao

n.O 102/84

Considerando que as actuais tarifas dos
transportes publicos colectivos de passageiros
nao cobrem a totalidade dos custos operaclonais
do sector, 0 Conselho do Governo, reunido em
plenario em 19 de Janeiro de 1984, resolveu atri
buir um subsidio de 17940 268$00, as empresas
privadas de transportes urbanos e interurbanos,
relativo ao mes de Janeiro de 1984, a fim de man
ter 0 preco dos bilhetes dos passageiros.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jardim.

Hesolucao n." 103/84

a reconversao

das castas hfbridas, em castas pro
dutoras de vinho exportavel ou aceite pela C. E. E..

c) 0 Governo encarregou 0 Instituto do Vinho
da Madeira de proceder imediatamente a uma cam
panha de publicidade no senti do de ser dada pre
ferencia, pela qualidade e pelo preco, aos vinhos
produzidos pelo agricultor madeirense.
d) Dadas algumas reservas que foram mani
festadas em relacao a esta medida pela Assocla
<;:ao Comercial e Industrial do Funchal, 0 Governo
resolve apresentar essas reservas tarnbern a um
outro parceiro social, igualmente para parecer,
que e a Assoclacao dos Agricultores da Madeira.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joeo Cardoso
Goncalves Jardim.

o Conselho do Governo, reunido em pienario
em 19 de Janeiro de 1984, resolveu:
Aprovar a proposta de Decreto Legislativo Re
gional sobre 0 «Exercicio de actividades comer
clais na Regiao Aut6noma da Madeira".

NUMERO 3

Hesolucao 11.° 105/84
1-

Considerando que as obras de lnstalacao

electrica de luz e Iorca motriz no ediffcio onde
ira funcionar a Imprensa Regional da Madeira tem

Presldencia do Governo Regional. - 0 Presi·
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jardim.

caracter de urqencia:

2 -

Considerando que as mesmas tern de

ser adaptadas em conformidade com as rnaquinas
a af instalar e por resolucoes por vezes pontuals:
Hesolueao n," 104/84
3 -

Asslrn, tendo em atencao as considera

A Portaria n." 159/83, aprovada no Plenario
do dia 22 de Dezembro, fixou uma taxa de 30$00
por litro aos vinhos de mesa engarrafados entra
des na Heqlao Aut6noma da Madeira.

<;:6e5 atras, foi aberto concurso limitado as firmas

Sobre esta materia, 0 Conselho do Governo,
reunido em plenario em 19 de Janeiro de 1984,
resolveu aditar 0 seguinte:

-de-obra e encargos sociais, tendo sido a firma

a) A taxa de 30$00 lancada sobre vinho entra
do na Heqlao Aut6noma da Madeira rnantern-se
irrevogavelmente apenas ate 31 de Dezembro de
1985, a fim de propiciar mais um pouco de tempo
para que 0 produtor agrfcola reconverta as castas
hfbridas.
A partir dessa data, 0 nao escoamento do vi
nho produzido por essas castas, e da responsabi
lidade do agricultor.
b) As receitas obtidas pelo Governo na apli
cacao desta taxa, sao rigorosamente consignadas

que na Heqiao se dedicam a este tipo de traba
Ihos, para 0 fornecimento do material e sua ins
talacao, na modalidade de precos unitarlos, mao
HBC -

BEAZLEY & FERNANDES, LOA., a unica

que apresentouproposta.
4 -

Nesta base,

0

Conselho do Governo, reu

nido ern plenario em 19 de Janeiro de 1984, re
solveu adjudicar

a aludida

firma a empreitada de

fornecimento e montagem da instalacao electrica
do ediffcio onde funcionara a lrnprensa Regional
da Madeira, e autorizar a celebracao do contrato,
no valor de 10 000 000$00.
Presidencia do Governo Regional. -

0 Presi

dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

Goncelves Jardim.
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26 DE JANEIRO DE 1984
Hesolucao n." 106/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 19 de Janeiro de 1984, resolveu:
Aprovar 0 financiamento as Direccoes Regio
nals de Saude Publica, dos Hospttais, de Educa
Gao Especial e de Sequranca Social, no rnes de
Janeiro de 1984, no valor global de 301 700000$00,
pelo Capitulo 01 do Orcarnento da Regiao para 0
corrente ano, inerente a 05 - Secretaria Regional
dos Assuntos Sociais, para execucao dos Pianos
de Tesouraria:
05 -

Secretaria Regional dos Assuntos So

ciais
Capltulo 01 gional
C6digo 38 -

-

Transferenclas -

Regional

Sector Publico

Mais resolve incurnbir 0 Secretarlo Regional
do Planeamento e Financas de outorgar no res
pectivo terrno de aval.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncalves Jardim.

dos

Resoluc;ao n.O 108/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 19 de Janeiro de '1984, resolveu:

de Saude Publica 

Aprovar, para efeitos de novo vlsto, as mlnu
tas relativas aos processos de expropriacao visa
dos pela Comissao de Contas no ana transacto.

Hospitais

c) Dlreccao Regional de Educacao Especial
5 700 000$00
Capitulo 80 -

Fica revogada a Hesolucao n." 922/83, tornada
em 27 de Outubro de 1983.

Gabinete do Secretario Re

a) Oireccao Regional
107 000 000$00
b) Dlreccao
70 000 000$00

de urna anterior no valor de 13 856500$00 (cu]o
montante em divlda em 17.1.84 e de 16630024$90,
em consequencla da mcorporacso de juros de mora
e outros encargos), tarnbern avalizada pelo Gover
no Regional e descontada na mesrna lnstltutcao
de credito.

Contas de Ordern

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

Divisao 01 - Instituto de Gestae Financeira
de Sequranca Social - 119000 000$00.
Hesolucao n.O 109/84
Presidencla do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jardim.

Hesolucao n.O 107/84

Ao abrigo do disposto no art." 7.0 do Decreto
Regional n." 23/79/M, de 16 de Outubro, 0 Conse
Iho do Governo, reunido em plenario em 19 de Ja
neiro de 1984, resolveu conceder urn aval ao Ar
rnazern Regulador do Cornercio da Banana, para
garantir a subscrtcao de urna Iivranc;:a no rnontan
te de 6345455$90, junto do Banco Totta & Acores,
com vencimento aos dezassete dias de Abril de
1984.
Esta operacao refere-se ao financiamento do
diferencial do preco da banana resultante da apli
cacao da Portaria do Governo da Republica n.
185/79, de 11 de Abril.
O

A presente livranca constitui reform a parcial

Considerando 0 apolo que 0 Governo Regio
nal vern concedendo aos Clubes Desportivos da
Heqiao, que militarn nos Carnpeonatos Nacionais
de Futebol;
Considerando 0 disposto na Hesolucao n."
411/81, publicada no Jornal Oflcial da Regiao n."
18, I Serte, de 9.7, 0 Conselho do Governo, reunido
em plenar!o em 19 de Janeiro de 1984, resolveu:
1 - Estabelecer para cada urn dos Clubes
Desportivos, que disputam os Campeonatos de Fu
tebol (Club Sport Marftimo, Clube Desportivo Na
cional e Clube Futebol Uniao). 0 quantitativo de
6842880$00 referente ao ana de 1984, e que cor
responde ao montante global de 20528640$00.
2 - De acordo com a Hesolucao do Governo
Regional n." 567/81, publicada no Jornal Oficial n,"
23, I Serle, de 27.8, 0 saldo do subsfdio a atribuir
ao Clube Futebol Uniao, e de 4760 122$00, a sei
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I SERlE -

NUMERO 3

satisfeito em cinco prestacoes mensais no valor
de 952021$00 cada, no dia 20 dos meses de Janei
ro a Maio do corrente ano.

comprovativo do compromisso assumido pelo in
teressado junto do Instituto do Vinho da Madeira
sobre a liquidaceo da irnportancla em dlvida.

3 - Deduzir ao plafond atribuido aos tres or
ganismos desportivos conforme previsto nas a Ii
neas b) e c) da Hesolucso n." 411/81, a Importancia
respectiva no n." 1 da presente resolucao.

2.° - Todos os comerciantes que procedam
na Heqiao ao desalfandegamento de vinhos prove
nientes de outros territorlos terao de estar, para
cumprimento das disposlcoes da presente porta
ria, inscritos no Instituto do Vinho da Madeira.

Este subsidio tem cabimento orcarnental na
rubrica - 0301 00/00 - Iclassificacao econornica
41.00).
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joeo Cardoso
Goncelves Jardim.

Resolu~ao n." 110/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 19 de Janeiro de 1984, resolveu:
Aprovar a minuta do contrato de renovacao da
cessao de exploracao do bar localizado a Quinta
do Bom Sucesso (Jardim Botanlco), de que e ces
slonar!o Joao Albino Vieira Coelho.

3.° - As lnfraccoes ao disposto no art." 2.° da
presente Portaria, constituem ccntra-ordenacoes
puniveis nos termos do Decreto-Lei n." 191/83, de
16 de Maio.
4.° viqor».

Esta Portaria entra imediatamente em

Presidencia do Governo Regional, 19 de Ja
neiro de 1984. - 0 Presidente do Governo Regional,
Alherto Joiio Cardoso Goncelves Jardim.

SECRETARIA REGIONAL DO COMERCIO
E TRANSPORTES

Portaria n." 4/84
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelvee Jardim.

Hectiilcacao da redaccao da Portaria n," 159/83
de 22 de Dezembro

A Portaria n." 159/83, inserta na acta de 22
de Dezembro, esta incompleta, por Isso. 0 Conse
Iho do Governo resolve rectrficar a rnesrna. pas
sando a ter a seguinte redaccao:
«Tendo em conta 0 disposto no Decreto Re
gional 2/79/M, de 30 de Janeiro, quanta a discipli
na de entrada de vinhos de pasto na Heqlao Au
tonorna da Madeira, manda 0 Governo Regional da
Madeira, pelo seu Presidente, ao abrigo do n." 2,
do artigo 7.°, do Decreto Regional n." 2/76, de 11
de Novembro, autorizar 0 seguinte:

A Portaria n." 366/83, publicada no Diario da
Republica I Serie, 11.° 76, de 2 de Abril de 1983, pro
cedeu a uma revisao dos coeficientes a aplicar as
verbas das tabelas de pilotagem e a um ajusta
rnento nas verbas das tabelas de embarque e de
sembarque de pi lotos.
Considerando ser necessano aplicar os refe
rides coeficientes na Regiao Autonoma da Ma
deira:
Manda 0 Governo Regional da Madeira, pelo
Secreta rio Regional do Cornerclo e Transportes, 0
sequinte:
1.° - as coeficientes a aplicar as verbas das
tabelas das taxas de pilotagem, para 0 Service de
Pilotagem, na Heqiao, passam a ser os a seguir
indicados:
a) Ernbarcacoes nacionais de:

i. Os vinhos de mesa engarrafados, ficam
sujeitos, ao entrar na Heqiao Autonoma da Madei
ra, ao pagamento de 30$00 por litre, lrnportancla
que sera cobrada no Institute do Vinho da Madeira
ate 90 dias apos 0 acto de desalfandegamento.
O

A

Alfandeqa

do

Funchal

exiqira

elemento

Naveqacao costeira e internacional

70

Naveqacao de cabotagem ... ... ...

120

Naveqacao de longo curso

232

b) Embarcacoes nao nacionais

232
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26 DE JANEIRO DE 1984
2.0 - Os valores constantes da tabela D ane
xa ao Decreto-Lei n." 361/78, de 27 de Novembro
passam a ser:

4.0 - Este diploma entra em vigor em 1 de Fe
verei ro de 1984.

Embarque e desembarque de pilotos:
Primeira hora ou fracceo ... ... ...

1 500$00

Gada meia hora ou fraccao a mais

750$00

3. - Mantern-se a tabela portuarla para 0 alu
guer de embarcacoes para transportes ou amarra
0

coes e desamarracoes, bem como para a servlco
de reboque.

Secreta ria Regional do Comercio e Transpor
tes. Assinada em 24 de Janeiro de 1984. -

0 Se

cretario Regional do Cornerclo e Transportes, Mi
guel Jose Luis de Sousa.

I SERlE -
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Preco deste numero: 18$00

clal, quer relatlva a anunclos e a
assinaturas do Jornal Oficial deve
ser dirigida

a

dencla

Governo

do

Madeiras.

Secretaria da Presl
Regional

da

e

ASSINATURAS

-Toda a correspondencia, quer ofi

As tres series Ano 1 650$00
A 1.' serte
650$00

900$00

A 2.'
A 3.&»

350$00
350:;;00

Nurneros

Semestre ...
»
650$00»
650$00
»

19

Suplementos -

Z50S00

preeo POl' pagdna, 1$50

A estes valores aerescem os portcs de correio
(Poetarda n.O 208/82, de 23 de Desembro)
Composicao e Irnpressao Tip. «Jornal da Madeira»

-0 preco dos anuncios
de 10$
a linha, acrescido do respectivo lrn
posto do 8elo, dependendo a sua
publtcacao do pagamento anteclpa
do a efectuar na 8ecretaria da Pre
sldencla do Governo Regional da
Madelra-,

