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REGIAo AUTONOMA DA MADEIRA
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Quinta- Ieira, 23 de Fevereiro de 1984
ResolUl;;ao n," 138/84:

SUMARIQ
PRESIDE:NCIA DO GOVERNO REGIONAL
Decreta·Lei

n:

55/84:

Fixa 0 quadro de pessoal do Instituto Superior de
Artes Plastlcas cia Madeira.

Adjudica a firma Cimertex Madeira, S.A.R.L.,o ferne
cimento de dais tractores e quatro semi-reboques,
destinados 'aos portos do Porto Santo e Funchal e
mais resolve autorizar a celebracao do respectivo

contrato.
Resolut;;ao

n:

139/84:

Hesolucao n." 131/84:
Atribui urn subsidlo de 500000005;00
Electricldade da Madeira, E. P.

a

Empresa de

Aprova 0 Decreto Regulamentar Regional que define
es normas essenciais relativas aolicenciamento de
instalacoes electricas na Reglao Autonorna da Ma
deira.

Resolut;;ao n." 132/84:

Autoriza a Secretaria Regional do Pi-Eneamento e Fi·
nancas 'a proceder a [lquldacao da importancla de
230 000 000$00 referents a juros a veneer a 1 de
Fevereiro de 1984 e relativo ao ernprestimo obrlqa
clonlsta de 2000000000$00 contraido pela Regiao
Autonoma da Madeira e fixa outras condlcoes rela
tivas ao ernpresttmo.
Resoluceo n.O 133/84:
Norneia 0 lieenciado Arlinda AUi-eljoo Silva Correia re
presentante suplente do Governo Regional da Ma
deira na Comissao lnterrnioisterlal para 0 Emprega.
Fiesoll/(:80 n." 134/84:

Concede uma cornpartlcipacao financelra de 65200$00
Aqricola do Fun-chal, SCRL.

a Cooperatlva

Re:::oIUl;;ao n: 135/84:

Concede uma compartlcipacao financeira de 91 500$00
a Cooperative Agiico!a do Funcha\, S.C.R.L..
Besolucao n." 136/84:
Concede urna cornparticlpacao financeira de 63000500
PHOMADEIRA - Sociedade Tecnica de Construcao
do llha da Madeire, Ld.'.

a

Resolu~o

Resolu~ao

n.O 140/84:

Aprova a rninuta do contrato para elaboracao do
«projecto de infreestruturas da Zona Industrial da
Cancela» e deleqa cs poderes de representacao da
Regiao Autonoma da Madeira, na assinatura do con
trato, no Secreta rio Regional do Cornerclo e Trans
partes.

Resolu«,:ao 11." 141/84:

Aprova a minuta do contrato para execucao da obra
de «Construcao da estacaria e vigas de betao arrnado
pare assentarnento do caminho de rolamento do ,guin
daste Multipurpose" e deleqa os poderes de repre
sentacao da Hegiao Autonorna da Madeira, na assi
natura do contrato, no Secretario Regional do Co

mercio e Trensportes.
Resolut;;ao n," 142/84:

Atrlbul urn subs idio no valor de
Cine-Forum do Funchal.

1025 centes

ao

Hesolucao n.' 143/84:
Encarreqa 0 Secretarlo Regional do Equipamento So
cial de abrir concurso publico para a farnecimento
e assentamento de mobillario para a Escola Secun
darla da Levada.

n." 137/84:
Resolu«,:ao n." 144/84:

Concede uma eomcartlcipacao financeira de 80000$00
ao Senhor Almassa lbrahlno Jose de SCInta Maria em
nome da empresa a constitulr.

Ccncede uma cornpart'cipacao financeira de 150 con
tos a empresa SOFRU Produtos A.limentares, l.d."
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I SERlE Resolu~ao n." 145/84:

Nossa Senhora das Vltortas
contos.

Declara de utilidade publica, CDm caracter de 'Urgen
cia da exproprlacao, as imovels localizados nos sf
tios das Amoreiras, Cales e Chada, raa freguesia do
Arco da Calheta, Lomba da Atouguia e Lomba do
Salao - Cerca, na fregui3sia da Calheta: e Lomba
dos Moinhos, na' freguesia do Estrelto da Calheta.
necessaries
«Obra de construcao de cinco reserva
tortes para agua de rega, no concelho da Calheta»,
flcando autorizada a Secretaria Regional do 'Equipa
menta Social a tamar posse admlnistratlva dos mes
mos irnovels.

a

Resolw,:ao n." 146/84:
Declara de utilidade publica, com caracter de urgen
cia das expropriacoes, os lmovals localizados no sitio
da Aibeira, freguesia da Madalena do Mar, concelho
de Pcnte do Sol, necessaries
"Dbra de consrucao
doedificio escolar (com 1 sala) do Nucleo da Ribeira
-- Madalena do Mar» ficajdo autorizada a Secretaria
Regional do Equipamento Social a tamar posse admi
nistrativa dos mesmos lmoveis.

a

NUMERO 5

um subsidio de 1 000

Resolu~ao n: 153/84:

Fixa em 2000 contos mensais a verba a atribuir a
cada urn dos Clubes da Regiao que miJi+am nos cam
peonatos nacionals em ccntrapartlda da publlcidade
feita atraves dos respectivos equlparnentos.

Resoluc;:ao no" 154/84:
Corrjqe a incorreccao da
de Janeiro determinando
para efeitos de passaqern
reporta-se a 1 de Janeiro

resolucao n." 65/84, de 12
que ,a eficacla retroactive
do Nivei 3 para a Nfvel 4,
de 1983.

Declaraccea/Bectiflcccoes

PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL
E SECRETARIAS REGIONAIS DO TRABALHO E
DO COi\t1ERCIO E TRANSPORTES
Portaria n." 9/84:
Alter a as precos a pagar aos trabalhc s das Borda
deiras de casa.

Resolu~ao n." 147/84:

Declara de utllldade publica, com caracter de urqen
cia das exproprlacoes, 'as irnoveis Iocalizadcs no sitio
da Murteira (marginais
Hibelra, entre a rocha e
a ER 104 e numa extensao de 300 metros desde a
ponte de acesso ao sltlo da Faja da Ribeira para Sui)
freguesia e concelho da Hibelra Brava, necessarios
«Obra dacorreccao e canallzacao do Leito da Ribeira
Brava e rnuralha daproteccao ao Matadouro«, ficando
autortzada a Secretaria Regional do Equlparnento So
da: a tamar posse admlnistrativa dos mesmos imo
veis

a

a

fllllllllllllllllllllllllllllll/lIIIII/I/lI/lIIIIIIII/l1111111111//IIII/III/III/I/lIII/I/I/I////I/lI/lI/lIIIVI/lI/I///II/1/1/1/1II/1/1IIlIIIIIIIIIII//III!.

PRESlDENCIA DO GOVER NO REGIONAL
Conforme a preceituado no art." 8.0 , alinea a),
do Decreta Regional n." 6/77/M, de 21 de Abril
e em execucao da Portaria n.O 208/82, de 28 de
Dezembro, da Presidencia do Governo Regional
da Madeira, transcreve-se a seguinte diploma:

Ilesolucan n." 148/84:
Dispensa de concurso a aqursicao do equipamsnto
necessaria
montagem de sistema de rnicro-f ilmaqern
firma Lima Mayer 
no montante de 5497 500S00,
Secretaria
Cornerclo e Industria, SARlo destinado
Regional des Assuntos Sociais.

a

a

a

ResolUf,:ao n: 149/84:

Resolu~ao n: 150/84:

Autorlza a contrato adicional acelebrar cam a firma
lniraestruturas Jose Guilherme da Costa.
Ld.', referente
«Obra de lancarnento de esgotos e
pavlrnentacao dos arruarnentos da Vila do Porto Mo
niz», Ruas A, B, C, D e F.
Tecr.ovia -

a

Autcriza a aquisi<;ao de leites no montante de
35 147 000$00 de acordo com a proposta da Dlreccao
Regional de Saude Publica.
Hesolucao n," 152/84:
Conqreqacao

11,0

55/84

Tornando-se necessaria dar execucao ao De
creta-Lei n.O 450/77, de 27 de Outubro, que criou
a Instituto Superior de Artes Plasticas da Ma
deira, designadamente fixando as quadros de pes
soal daquele estabelecimento de ensino e requ
lando a sistema de transicao do pessoal da Aca
demia de Muslca e Belas-Artes da Madeira para
a referido Instituto;
Considerando a disposto no Decreta-Lei n."
332/83, de 13 de Julho:

Resoluc;:ao n.' 151/84:

a

Decreta-lei

de 16 de Fevereiro

Resolve que par ausencia ou impedimenta as Secre
tarios Regionais da Agricultura e Pescas e do Tu
rismo e Cultura se substituam reclpr t camente.

Atribui

PRESIDENCIA DO COr\jSELHO DE MINISTROS
E rvllNISTERIOS DAS FINANc;AS E DO PLANO
E DA EDUCAc;AO

das

lrrnas

Franciscanas

de

Ouvido a Governo Regional da Madeira:

o Governo decreta, nos termos da alinea a)
do n." 1 do artigo 201.° da Constltulcao, 0 seguin
te:
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23 DE FEVEREIRO DE 1984
Artigo 1.° 0 quadro de pessoal do lnsti
tuto Superior de Artes Plastlcas da Madeira e 0
con stante do mapa anexo ao presents diploma.
Artigo 2.° - 0 quadro a que se refere 0 ar
tigo anterior compreende os seguintes grupos de
pessoal: :
a) Pessoal docente;
b) Pessoal dirigente;
c) Pessoal tecnlco superior;
d) Pessoal tecnlco-proflssional e administra
tivo;
e) Pessoal operario e auxillar.
Artigo 3.° - 1 - Ao pessoal docente do Ins
tituto aplicam-se os regimes de recrutamento e
provimento definidos para as Escolas Superiores
de Belas-Artes de Lisboa e do Porto, sem prejuizo
do dlsposto no Decreto-Lei n.O 332/83, de 13 de
Julho;
2 - No prazo de 30 dias, a contar da data da
publicacao do presente decreto-Iei, poderao, a ti
tulo excepcional, ser nomeadas ou contratadas,
como professores ou primeiros-assistentes, indivi
dualidades especialmente qualificadas.
Artigo 4.° - Os lugares do quadro de pessoal
nao docente do Instituto serao providos, observa
do 0 disposto na alfnea b) do artigo 5.° do Decreto
-Lei n.O 332/83, de 13 de Julho, por norneacao,
salvo os casos de comissao de servlco e de con
trato, nos termos da lei geral, de acordo com as
alineas seguintes:
a) 0 lugar de secretarlo sera provido nos ter
mos fixados no Decreto-Lei n." 191-F/79, de 26
de Junho;
b) Os lugares de pessoal tecnico superior e
do pessoal tecnlco profissional dos servlcos de
biblioteca, arquivo e documentacao serao provi
dos nas condicoes estabelecidas pelo Decreto-Lei
n." 280/79, de 10 de Agosto;
c) 0 lugar de chefe de seccao sera provido
de entre primeiros-oficiais com, pelo menos, 3
anos de bom e efectivo servico na categoria ou
de entre diplomados com 0 curso superior ade
quado;
d) Os lugares de primeiro-oficial, segundo
-oflclal e terceiro-oficial e de escriturario-dactl 16
grafo serao providos de acordo com as disposi
coes apllcavels do Decreto-Lei n." 191-C/79, de
25 de Junh«:
e) Os lugares de pessoal operarlo e auxiliar
serao providos de acordo com as dlspostcoes apli
caveis do Decreto-Lei n." 191-C/79, de 25 de Ju

nho, da Portaria 11.° 739/79, de 31 de Dezembro,
e demais leslslacao complementar. A carreira de
auxiliar de rnanutencao e aplicavel 0 disposto no
artigo 17.° do Decreto-Lei n.O 191-C/79, de 25 de
Junho.
Artigo 5.° - 1 - 0 primeiro provimento nos
lugares do quadro anexo ao presente diploma sera
feito, por despacho do Secretarlo Regional da
Educacao, de entre pessoal vinculado
funcao pu
blica em servico no Instituto
data da sua publi
cacao, observadas as habllltacoes estabelecidas,
de acordo com as seguintes regras:

a

a

a) Para categoria identlca
au agente ja possui;

a que

0 funclonario

b) Para categoria que integre as funcoes efec
tivamente desernpenhadas, remunerada pela mes
ma letra de vencimento ou imediatamente supe
rior, quando nao se verifique colncidencla de re
rnuneracao.
2 - Para efeitos de proqressao nas carreiras,
considera-se como prestado na categoria e car
reira de inteqracao 0 tempo de servlco prestado
na categoria e carreira anterior, desde que no
desempenho de fun<;6esinerentes
catesorla e
carreira para a qual se opera a lnteqracao.

a

Artigo 6,° - Sera contado,para todos
tos legais, nomeadamente para concessao
turnidades e para aposentacao, 0 tempo
vico prestado na Academia de Muslca
deira.

os efei
de diu
de ser
da Ma

Artigo 7.° - 1 - 0 regime de instalacao do
Instituto Superior de Artes Plasticas da Madeira
termina em 31 de Dezembro de 1984, devendo 0
Instituto, no decurso do 1.° semestre do referido
ano, propor a sua estrutura orqanica.
2 - Sera publicado, ate ao final do ana de
1984, 0 estatuto orqanico do Instituto, nos termos
do disposto na alinea a) do n." 1 do artigo 4.° do
Decreto-Lei n.O 332/83, de 13 de Julho.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros
de 29 de Novembro de 1983. - Mario Soares 

Carlos Alberto da Mota Pinto - Antonio de Al
meida Santos - Erneni Rodrigues Lopes - Jose
Augusto Seabra.
Promulgado em 1 de Fevereiro de 1984
Publique-se.

o Presidente da Republica, ANTONIO RAMA
LHO EANES.
Referendado em 2 de Fevereiro de 1984,

o

Primeiro-Ministro, Mario Soares.
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I SERlE -

Mapa a que se refere

0

artigo 1.' do Decreto-Lei

n.O 55/84
Nurnero
Calegoria

de

lelra

lugares

---1----------- ------

NUMERO 5

a cobertura

do deficit de exploracao referente ao
mes de Fevereiro.

Presldencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joso Car
doso Goncelves Jardim.

Pessoal docente
6
6

Besolucao n.O 132/84

B

Professor
.
Primeiro-assistente ...

D

De acordo com a estabelecido no Decreto
-Lei n." 187/81, de 2 de Julho e na Portarla n."
672/81, de 6 de Agosto, a Conselho do Governo,
reunido em nlenario em 2 de Fevereiro de 1984,
resolveu:

Pessoal dirigente
(a)

Secretario ...

Pessoal tecnico superior
·1

Assessor. tecnico superior prin
cipal, de 1.' classe ou de 2'
classe (BAD)
,

C, D, E 01.1 G

Pessoal tecnico.profissional
e administrativo
1

Chefe de seccao

1

Primelro-oficlal

1
2

Segundo-oficial...
Terceiro-oficial......

3

Escriturario-dactil6grafo
princi
pal, de t classe CfU de 2.'
classe ... ... ... ... ...

N, 0 ou S

2

Tecnico auxiliar principal, de 1.'
clas se ou de 2.' classa (BAD)

J, I ou M

Auxiliar tecnico principal, de
1.' classe ou de 2.' classe
(BAD) .... " ...

N, 0 ou S

H
J
L

M

Pessoal operatic e auxillar
e pessoal opera-to quahficado
Marcenelro
principal,
de
l'
classe, de 2: classe ou de
3.' classe ." ........ ,

L, N, P ou 0

Pcssoal operario
semlqualificado
Fotocopista de i.' classe, de 2.'
classe Oll de 3.' classe

0, 0

ou R

Pessoal auxl.lar
1

2

3
_ _ _I

Encarreqado de pessoal auxiliar
Ccntfnuo de 1.' classe ou de

A u2~; liacrla sdsee

... ... ...

... .. .....

manutencao ...

I

o

I

S au T

'.1

S ou T

_

(a) Equiparadc a chefe de divlsao.

PRESI!)ENC~A

DO GOVEP.NO REGlmJJ·\L

Hesolucao

11.°

'131/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 2 de Feverei ro de 1984, resolveu:
Atribuir um subsidio de cinquenta rnilhoes
de escudos (50 000 000$00) a Empresa de Elec
tricidade da Madeira, Empresa Publica, destinado

1 Autorizar a Secretaria Regional do Pla
neamento e Flnancas a proceder a llquidacao da
lrnportancia de duzentos e trinta mil contos
(230 000 000$00) aos respectlvos subscritores e
titulares de certificados de obriqacoes emitidas,
referents a Juras a veneer a 1 de Fevereiro de
1984 e correspondente ao periodo de 2 de Agosto
de 1983 a 1 de Fevereiro de 1984, do ernprestirno
obrigacionista de dais rnilhoes
de
contos
(2 000 000 000$00) contrafdo pela Regiao Aut6no
ma cia Madeira.

2 - Encarreqar a mesma Secretaria Regional
de proceder a primeira amortlzacao ao par deste
ernprestirno no valor de 100 mil contos as insti
tulcces de credlto, proporcionalmente aos rnontan
tes subscritcs.
3 - Encarregar a mesma Secreta ria Regional
de reter a irnportancia de dez rnilhoes setecentos
vinte e tres mil setecentos e cinquenta escudos
(10 723 750$00), devida a titulo de impasto sabre
sucessoes e doacoes em conformidade com a res
pectivo c6digo, onde nao se inclui as quantias
respeitantes a Caixa Geral de Depositos, par este
organismo estar isento do mencionado impasto
de harmonia com a preceituado no art." 58.° do
Decreta-Lei n." 48953, de 5 de Abril de 1969.
4 - Determinar que a importancia Ifquida de
trezentos e dezanove milhoes duzentos setenta
e seis mil duzentos e cinquenta escudos
(3'19276250$00) seja remetida ao Banco Totta &
Acores, que na qualldade de banco Ifder do finan
ciamento, se incumbira, conforme acordo estabe
lecido, de proceder a entresa dos rendimentos a
cada uma das lnstituicoes bancarias subscritoras
das obriqacoes.
5 - l.iquidar ao Banco Totta & AGores a quan
tia de setenta e nove mil oitocentos e dezanove
co
escudos e dez centavos (79 819$10) relativa
missao de agente pagador (0,025%), sabre a valor
Ifquido dos juros e amortlzacao.

a
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23 DE FEVERElRO DE 1984
EMPRESTIMO OBRIGACIONISTA

Portaria: 672/81 de 6 de Agosto
Semestre: 1/8/83 a 1/2/84
UN - ESC.

BANCO LfDER: BANCO TOnA & AC;:ORES
N." OBRIGA<;6ES

INsnwl<;Ao
DE
CREDITO

Banco Borges

& lrrnao ...

E!')CARGOS OA OiVIDA

I
SUbscritasl

...

Banco Espfrito Santo e Comer
cial de Lisboa ... ... ... '"

I

Amorti
zados

Impasto

Juros
lIiquido

Vivas

51

sucessoes
e Doacoes

Juras
Liquido

Valor Amor·
tiza~50

178 000

8900

169 100

20 470 000

1 023500

19446 SOD

8900 000

495 000

24750

470 250

56925 000

2846250

54 078 750

24750 000

Banco Nacional Ultramarino ...

65 000

3250!

61 750

7475 000

373750

7101250

3250 000

Banco Pinto & Satta Mayor ...

70 000

3500

66500

·3 050 000

402500

7647500

3500 000

334 000

16700

317300

38410 000

1 920 500

36489500

16700 000

603 000

30 150

572850

69345 000

3467250

55877750

30 150 000

Uniao de 8"I1:os Portugueses

92 000

4600

87400

10 580 000

529 000

10 051000

4600 000

...

135 000

6750

128250

15525 000

15525 000

6750 000

28000

1400

26600

3220 000

161 000

3059000

1 400 000

2 000 000

100 000

1 900000

230 000 000

10723750

219276250

100000 000

Banco

Portugues do Atlantico

Banco Totta & Acores ...

Caixa

Geral

de

Depositos

'" I

Banco de Fomento Nacional

I
TOTAlS .........

I

I

-

Prestdencla do Govemc Reglondl. -- 0 Pre s.dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso

Gonceives Jerdim.

Hesolucso n." 133/84

Veriticando-se que, par conveniencia de ser
vico. se torna necessaria proceder a substituicao
da representante suplente do Gaverno Regional
da Madeira na Comissao Interministerial para 0
Emprego (CIME).

a

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 2 de Fevereiro de 1984, resolveu nornear 0
llcenclado Arlindo Aurelio Silva Correia represen
tante suplente do Governo Regional da Madeira
na Comissao Interministerial para 0 Emprego, em
substituicao do licenciado Luciano Joaquim Jar
dim, 0 qual havia sido nomeado pela Hesolucao
n." 1014/82, do Governo Regional.
Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joiio Car
doso Goncelvee Jardim.

Besolucao n.O 134/84

Com base na leqlslacao em vigor e no que
concerne ao Apoio as Pequenas e Medias Empre
sas Industriais, 0 Conselho do Governo, reunido
em pienarlo em 2 de Fevereiro de 1984, resolveu
conceder uma compartlclpacao tinanceira de ses
senta e cinco mil e duzentos escudos (65200$00)
a Cooperativa Agricola do Funchal, SCRl, com vis
ta a subsidiar parte dos custos com 0 recruta
mento de um Tecnico Superior (economista) ao
abrigo do programa FIEQ·83 (Forma9ao e Integra
cao Empresarial de Quadros).

Presidencia do Governo Regional. -

0 Pre

sidente do Governo Regional, Alberto Joiio Car

doso Gonceives Jardim.

I SERIE- NOMERO 5
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Hesolucao n.O 135/84
No ambito da leqislacao em vigor e no que
concerne ao Apoio as Pequenas e Medias Ernpre
sas Industriais, 0 Conselho do Governo, reunido
em plenarlo em 2 de Fevereiro de 1984, resolveu
conceder uma cornparticipacao de noventa e um
mil e qulnhentos escudos (91 500$00) a Coopera
tiva Agricola do Funchal, SCRl, com vista a subs i
diar parte dos custos referentes a uma accao de
formacao no domfnio da informatica, realizada no
Porto, na qual assistiram dois funclcnarlos da em
presa.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cer
doso Goncelves Jardim.

Resolucao n.' 136/34

No ambito da ieqislacao em vigor e no que
concerne ao Apoio as Pequenas e Medias Empre
sas Industriais, 0 Conselho do Governo, reunido
em plenario em 2 de Fevereiro de 1984, resolveu
conceder uma cornparticlpacao financeira de ses
senta e tres mil escudos (63 000$00) a Prorna
deira - Sociedade Tecnlca de Construcao da Ilha
da Madeira, ld:, com vista a subsidiar parte dos
custos referentes a uma accao de formacao, no
dorninlo da informatica, realizada no Porto, na
qual assistiram dois funcionarlos da empresa.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Car.
doso Goncalves Jardim.

peza e branqueamento de arroz.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joiio Car
doso Goncelves Jardim.

Besolucao n.O 138/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 2 de Fevereiro de 1984, resolveu:
Adjudicar a firma Cimertex Madeira, SARl,
pelo valor de dezanove milh6es oitocentos e oi
tenta mil quatrocentos trinta e sete escudos
(19880437$00), 0 fornecimento de dois tractores
e quatro semi-reboques, destinados aos portos do
Porto Santo e Funchal, por ser a proposta mais
vantajosa apresentada em concurso publico.
Mais resolve autorizar a celebracao do res
pectivo contrato.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cer
cioso Goncelves Jardim.

Hesolucao

n.O 'l39/134

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 2 de Fevereiro de 1984, resolveu:
Aprovar 0 Decreta Regulamentar Regional que
define as normas essenciais relativas ao licencia
menta de instalacoes electrlcas na Heslao Auto
noma da Madeira.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pre
sldente do Governo Regional, Alberto Joao Car.
doso Goncelves Jardim.

Hesolucao n," 137/84

No ambito da leqislacao em vigor e no que
concerne ao Apoio as Pequenas e Medias Empre
sas Industriais, 0 Conselho do Governo, reunido
em plenario em 2 de Fevereiro de 1984 , resolveu
conceder uma cornparticipacao financeira de oi
tenta mil escudos (80000$00) aD Senhor Almassa
lbrahino Jose de Santa Maria em nome da em
presa a constituir, referente a subsidiar parte dos
custos de um estudo de viabilidade econornlca e
financeira.

o referido estudo diz respeito a um projecto
de investimento para a lmplantacao, na Madeira,
de uma unidade industrial para 0 descasque, lim

Resolucae n.O 140/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 2 de Fevereiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a rninuta do contrato para elabo
racao do «projecto deinfraestruturas da Zona In
dustrial da Cancela», de que e adjudicataria a so
ciedade Costa F. F., ld:, Coordenacao e Elabora
cao dos Projectos de Estradas e Arruamentos;
b) Delegar os poderes de representacao da
Heqiao Autonorna da Madeira, na assinatura do
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Resoluc;io n.' 144/84

contrato, no Secretarlo Regional do Cornerclo e
Transportes.
Presldencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cer
doso Goncelves Jardim.

Resoluc;ao n." 141/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 2 de Fevereiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do contrato para execu
cao da obra de «Construcao da estacaria e vigas
de betao armado para assentamento do caminho
de rolamento do gUindaste Multipurpose", de que
e adjudlcataria a sociedade Construcoes Tecnicas,
SARL;
b) Delegar os poderes de representacao da
Regiao Aut6noma da Madeira, na assinatura do
contrato, no Secretario Regional do Cornercio e
Transportes.
Presldencla do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cer
doso Goncalves Jardim.

Hesolucao n.O 142/84

o Conselho do Governo, reunido em plenar!o
em 2 de Fevereiro de 1984, resolveu:
Atribuir um subsidio no valor de 1 025 con
tos ao Cine-Forum do Funchal, relativo ao rnes
de Fevereiro de 1984.
Presldencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joiio Cer
dose Goncelves Jardim.

Hesolucao n.O 143/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 2 de Fevereiro de 1984, resolveu:
Encarregar 0 Secretario Regional do Equipa
mento Social de abrir concurso publico para 0
fornecimento e assentamento de mobiliario para
a Escola Secundarla da Levada.
Presldencla do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto loao Cer
doso Goncelves Jardim.

Considerando que a SOFRU - Produtos Ali
mentares, l.d.", empresa que se dedica
fabrica
cao de compotas de frutas da Madeira, foi distin
qulda com 0 VII Trofeu Internacional de Alimenta
cao, qalardao criado na Europa para premiar as
empresas de todos os parses que se distinguiram
no ultimo ana no campo aJimentar pela qualidade
dos seus produtos;

a

Considerando que este prernlo, a ser entregue
em Barcelona durante a Feira Internacional da Ali·
mentacao Alimentaria/84, sera larsarnente di
vulgado atraves dos 6rgaos de lnforrnacao e pela
revista especialista em alimentacao "EI Comes
tible»:
Considerando ainda que este qalardao da 0
direito
empresa entrar no «Trade Leader's Club"
e usar nos seus produtos 0 simbolo de qualidade
com 0 qual foi prernlada, 0 Conselho do Governo,
reunido em plenarlo em 2 de Fevereiro de 1984,
resolveu conceder uma compartlclpacao financeira
de cento e cinquenta mil escudos (150000$00)
com vista a apoiar 0 esforco da empresa no sen
tido de penetracao dos seus produtos no mercado
externo.

a

Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cer
doso Goncalves Jardim.

Hesolueao n." 145/84
No usa da cornpetencia que Ihe e conferida
pelo Decreto-Lei n." 171/83, de 2 de Maio, 0 Con
selho do Governo, reunido em plena rio em 2 de
Fevereiro de 1984, resolveu:
Nos termos e ao abrigo dos artigos 10.0 e 14.0
do Decreto-Lei n." 845/76, de 11 de Dezembro, nas
redaccoes introduzidas pelos Decretos-Leis n.O S
154/83, de 12 de Abril, e 413/83, de 23 de Novem
bro, ficam declarados de utilidade publica, com
caracter de urqencia das expropriacoes. os lrno
veis constantes das plantas anexas e local lzados
nos sitios das Amoreiras, e Cales e Chada, na
freguesia do Arco da Calheta; Lombo da Atouguia
e Lombo do Salao - Cerca, na freguesia da Ca
Iheta; e Lombo dos Molnhos. na freguesia do Es
treito da Calheta, necessarlos
«Obra de cons
trucao de cinco reservat6rios para agua de rega,
no concelho da Calheta», a realizar por este Go
verno Regional, atraves da sua Secretaria Regio
nal do Equipamento Social.

a
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Simultaneamente e em consequencla, e a so
bredita Secreta ria Regional do Equipamento Social

derar essa posse indispensavel ao infcio imediato
dos trabalhos respectlvos.

autorlzada a tomar posse administrativa dos mes
mos lmovels, nos termos do n.O 1 do artlqo 17.°

Presidencia do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do Governo 'Regional, Alberto Joiio Car,
doso Goncelves Jardim.

do cltado Decreto-Lel n.O 845/76, por se consl
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Besolueao n,O 146/84

construcao do edificio escolar (com 1 sala) do
Nucleo da Ribeira -

Usando das atr ibulcoes que Ihe sao confe
ridas pelo Decreto-Lei n.O 171/83, de 2 de Maio,

Madalena do Mar", a levar

a efeito por este Governo Regional, atraves da
sua Secretaria Regional do Equipamento Social.

o Conselho do Governo, reunido em plenario em
Em consequencia e simultaneamente, e auto

2 de Fevereiro de 1984, resolveu:

rizada a tomar posse administrativa dos mesmos
Ficam declarados de utilidade publica, com

im6veis, nos termos do n." 1 do Artigo 17.° do

caracter de urqencia das expropriacdes, nos ter

citado Decreto-Lei n." 845/76, a sobredita Secre

mos e ao abrigo dos artigos 10.° e 14.° do Decreto

taria Regional do Equipamento Social, por se con

-Lei n.O 845/76, de 11 de Dezembro, nas redaccoes

siderar essa posse lndispensavel ao inlclo ime

introduzidas pelos Decretos-Leis n.0

diato dos respectivos trabalhos.

5

154/83, de

12 de Abril, e 413/83, de 23 de Novembro, os im6
veis constantes da planta anexa, localizados

110

sitlo da Ribeira, freguesia da Madalena do Mar,
concelho de Ponta do Sol, necessarlos

a «Obra

de

Presidencia do Governo Regional. -

0 Pre

sidente do Governo Regional, Alberto Joao Car

doso Goncelves Jardim.
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Besolucao n.O 147/84

Ribeira para SuI), freguesia e concelho da Ribeira
Brava, necessaries

e

a «Obra

de correccao e cana

dada pelo

Ilzacao do Leito da Ribeira Brava e muralha de

Decreta-Lei n." 171/83, de 2 de Maio, a Conselho

proteccao ao Matadouro», a realizar por este Go

do Governo, reunido em plenario em 2 de Feve

verno Regional, atraves da sua Secretaria Regional

reiro de 1984, resolveu:

do Equipamento Social.

Usando da competencia que Ihe

Em consequencia e simultaneamente, e auto
Ao abrigo enos termos dos artigos 10.0 e 14.0
do Decreta-Lei n.O 845/76, de 11 de Dezembro,
nas redaccoes introduzidas pelos Decretos-Leis
n." 154/83, de 12 de Abril, e 413/83, de 23 de No

vembro, ficam declarados de utilidade publica,
com caracter de urqencla das exproprlacoes, os

rizada, nos termos do n." 1 do artigo 17. do citado
0

Decreta-Lei n." 845/76, a tamar posse adminis
tratl:a dos mesmos im6veis, a sabred ita Secre
taria Regional do Equipamento Social, par se con
siderar tal posse lndispensavel ao prosseguimento
dos respectivos trabalhos.

imoveis constantes da planta anexa, localizados
no Sftio da Murteira (marginais

a

Ribeira, entre

Presldencia do Governo Regional. -

0 Pre

a rocha e a ER 104 e numa extensao de 300 me

sidente do Governo Regional, Alberto Joiio Car

tros desde a ponte de acesso ao sitio da Faja da

doso Goncelves Jardim.
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148/84

o Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 2 de Fevereiro de 1984, resolveu:
Dispensar de concurso, ao abrigo da alinea
d) do artiqo 21. do Decreto-Lei 211/79, de 12 de
Julho; a aqulslcao do equipamento necessarlo a
montagem de sistema de micro-filmagem no mon
tante de 5497500$00, a firma Lima Mayer - Co
mercio e lndustrlas, SARL.
0

o equlparnento em referencla destina-se a
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais e a ur
gencia na sua aqulsicao resulta do facto dos espa
cos existentes para arqulvo na Secretaria referida
se encontrarem completamente saturados.
Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Car
doso Goncalves Jardim.

Hesolucao n." 149/84
Considerando que a Hesolucao n. 606/83, de
7 de Julho, define 0 regime de substituicao, por
motive de ausencla ou lrnpedlrnento dos membros
do Governo;
O

Considerando que atraves do Decreto Legis
lativo Regional n," 18/83/M, de 31 de Dezernbro,
foi criada a Secretaria Regional do Turismo e Cul
tura;

::
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Nestes termos, 0 Conselho do Governo, reu
nldo em plenario em 2 de Fevereiro de 1984 , re
solveu, por motivo de ausencla ou impedimento
dos Secretarlos Regionais de Asrlcultura e Pes
cas e do Turismo e Cultura, 0 seguinte:

1.
0 Secretario Regional da Agricultura
e Pescas sera substituido pelo Secretario Regio
nal do Turisrno e Cultura.
0

-

2.0 - 0 Secretarlo Regional do Turismo e Cul
tura sera substituido pelo Secretario Regional da
Agricultura e Pescas.
Presldencia do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joeo Car
doso Goncelves Jardim.

Hesolucao n. 150/84
O

o Conselho do Governo, reunido em plenar!o
em 2 de Fevereiro de 1984, resolveu:
Autorizar 0 contrato adicional a celebrar com
a firma Tecnovia - Infraestruturas Jose Guiiher
me da Costa, Ld:, pelo valor de 56014094$00,
referente a «obra de iancarnento de esgotos e
pavirnentacao dos arruamentos da Vila do Porto
Moniz», Ruas A, B, C, D e F.
Esta verba sai do orcarnento da Secretaria
Regional do Planeamento e Hnancas.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do B'6verno Regional, Alberto Joao Car.
doso Goncelves Jardim.
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Hesolueao n.O 151/84
De acordo com a proposta da Direccao Re
gional de Saude Publica, 0 Conselho do Governo,
reunido em plenarlo em 2 de Fevereiro de 1984,
resolveu autorizar a aqulsicao de leites no rnon-

tante de 35 147 000$00 rateados segundo 0 mapa
anexo, com dispensa de contrato escrlto. nos ter
mos da alinea a) e b) do n." 2 do artigo 8 do
Decreto-Lei 211/79, de 12 de Julho, mandado apli
car a Heqiao pela Hesolucao n." 417/79, publicado
no Jornal Oficial de 20.12.79.

AOUISI<;AO DE LEITES

FIRMM

I

I

LEITES

TOTAL

QUANTIDADE

PRECO/KG

Nestle

Pelargon

415$00

15000 Kg

6225 000$00

Milupa

Milumil

400$00

10000 Kg

4000000$00

Martins
&
Rebeio

Maternolacto 1

440$40

Maternolacto 2

440$40

I

I

I
I

25000 Kg
30 000 I(g

I

II

11 010 000$00
13212 000800

A estes preens acresce a importancia de 15$00 e 10$00 pOI' Kg, para despesas de transporte da
firma Milupa e Martins & Rebelo.
Presidencia do Governo Regional. -

0 Presidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

Goncelves Jardim.

Hesclucao n.O 152/84
Considerando a notavel obra que tem sido
prosseguida na Heqiao Aut6noma da Madeira, quer
no campo religioso quer no campo educacional,
pel a Conqreqacao das lrrnas Franciscanas de Nos
sa Senhora das Vitortas, 0 Conselho do Governo,
reunido em plenario em 2 de Fevereiro de 198 4 ,
resolveu atribuir aquela Conqreqacao um subsi
dio de 1 000 contos como cornparrlcipacao nas
despesas das comernoracoes do I Centenar:o da
morts da Irma Mary Jane Wilson, fundadora da
Conqreqacao.

Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Car
doso Gimcelves Jardim.

~'los termos das Resoluc;:5es n." 499/83 e
630/83, respectlvamente de 26 de Maio e 7 de
Julho, os tres clubes da Regiao que disputarn pre
seriternente 0 Campeonato Nacional de Futebol da
II Divisao Clube Sport Manttrno, Clube Des

portivo Nacional e Clube de Futebol Uniao - vern
utilizando publicidade nas carnisolas sobre a Be
giao Aut6noma da Madeira, mediante a atribuicao
pelo Governo Regional de um quantitative fixo,
mensal e igual para as tres associacoes despor

tivas.
Decorrida metade da ardua prova que cons
titui 0 Campeonato da II Divisao - Zona Sui, en
contram-se pelo menos duas das equipas da Re
qlao com s61idas perspectivas de ascenderem a
I Divlsao Nacional, prestigiando a Madeira e as
suas instituicoes.
No entanto, para que tal objective seja alcan
cado, tern as equipas de desenvoiver um serio
esforco, tornando-se indispensavel, para 0 efeito,
o reforco da dotacao que mensalmente Ihes
consignada.

e

Nesta conformidade, 0 Conselho do Govemo,
reunido em plenario em 2 de Fevereiro de 'i984,
resolveu fixar em 2 000 contos mensais a verba
a atribuir a cada um dos Clubes da Regiao que
militam nos carnpeonatcs nacionais em contrapar
tida da publicidade feita atraves dos respectivos
equipamentos.

o

novo quantitativo sera pago de Janeiro a
Ju!ho do corrente ano, sendo suportado pelo orca
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mento da Secretaria Regional do Planeamento e
Flnancas.
Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joeo Car

doso Goncelves Jardim.

NOMERO 5

No n.O 1 do n." 8.°, onde se le:
referido no numero anterior, no
tante em que ... »
« ... ,

mon

devera ler-se:
« ... , referido no nurnero anterior, no momento
em que ... )}.

Hesolucao n." 154/84
Por ter sido tomada com lncorreccao a reso
IU9ao n.O 65/84, na reuniao do Conselho do Go
verno do dia 12 de Janeiro.

o Conselho

do Governo, reunido em plenario
em 2 de Fevereiro de 1984, resolveu:
A eficacla retroactiva para efeitos de passa
gem do Nfvel 3 para 0 Nfvel 4, reporta-se a 1 de
Janeiro de 1983.

Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Car

doso Goncelves Jardim.

Declaracoes de Hectificacoes
A portaria n." 150/83, publicada no Jornal
Oficial, I Serle - N.o 37, de 15 de Dezembro, cujo
original se encontra arquivado nesta Secreta ria
-Geral, os n.O 2.° e 3.°, sairam com as seguintes
Inexactldoes, que assim se rectifica:
S

No n." 2.°, onde se Ie:
«a) Margem maxima para 0 circuito de co
rnerciallzacao 20%, sobre 0 valor facial de
cad a embalaqern:»

PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL
E SECRETARIAS REGIONAIS DO TRABALHO E
DO COMERCIO E TRANSPORTES

Portaria n.o 9/84
Tem sido preocupacao do Governo Regional
consagrar para as bordadeiras de casa, aumentos
anuais da tabela remunerat6ria dos pontos, de for
ma a que aquelas trabalhadoras nao obstante
as especificidades do trabalho e os condiciona
lismos da respectiva prestacao - nao sejam pre
teridas na justa aspiracao
melhoria das suas
condlcoes s6cio-econ6micas.

a

Nos termos do Decreto Regional n.O 2/76,
de 21 de Outubro, manda 0 Governo Regional,
pelo seu Presidente e pelos Secretarios Regionais
do Trabalho e do Cornercio e Transportes, 0 se
guinte:
Artigo 1.° - Os precos a pagar aos trabalhos
das bordadeiras de casa, a que se refere 0 artigo
7.° da Heqularnentacao para a actividade das bor
dadeiras de casa, aprovado pela Portaria 11/80,
de 14 de Fevereiro, passam a ser os seguintes:

1 - BORDADO

devera ler-se:
«a) Margem maxima para 0 circuito de comer
cializacao 27%, sobre 0 valor facial de cada
embalagem; )}
No n." 3.°, onde se le:
«... a aftxacao, de forma bem visfvel, de ta
bela sem lndicacao ... )}
devera ler-se:
«... a afixacao, de forma bem visivel, de ta
be/a com indicacao ... ".

Prec;:o por
100 pontos

a) Tecidos de alqodao:
Bordados executados sobre tecidos de
alqodao pesados (artigos de cama para
adultos) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

40$00

l.encols de cama de adultos, executados sobre tecidos de alqodao pesado,
de qualidade superior, contendo mais
de 600 e menos de 900 pontos ...

60$00

Bordados executados sobre tecidos de

alqodao nao especificados ... ... ...
A portarla n." 151/83, publicada no Jornal Of i
cial, I Serle n." 37, de 15 de Dezernbro. cu]o origi
nal se encontra arquivado nesta Secretaria-Geral,
o n." 1 do n." 8.° saiu com a seguinte lnexactldao.
que asslrn se rectifica:

46$00

b) Tecidos de linho ou organdi:
Bordados executados sobre tecido de

linho ou organdi ... ... ... ...
c) Tecidos de fibras sintetlcas
ou artificiais:

46$00

23 DE FEVEREIRO DE 1984
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Bordados executados sobre tecidos sin
teticos ou artificiais
'"

46$00

d) Tecidos de la::
Bordados executados sobre tecidos de
la ... ... ... ... ... ... ...
e) Lencos com monograma

46$00
60$00

f) Tecido de seda natural:
Bordados executados sobre tecidos de
seda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

rr -

65$00

70$00

40$00

b) Executada em artigos nao especificados

29$00

c) Bainha filete ... ... ... ... ... ...

16$00

TAPE'CARIA

a) Ponto Miudo. Ponto Gobelin e Ponto

industriais:

85%

dos

pontos
..

39$00

b) Ponto Grado e outros nao especifica
dos, executados em diversas cores nu
ma mesma peca:
Pontos
reais

industriais:

60%

dos

pontos
..

35$00

f) Trame (preenchimento de fundos):
35$00

§ Unico - S6 e de considerar a existencia
de fundos, para 0 efeito dos precos de mao de
obra estabelecidos nas alineas c), d) e f) quando
esses fundos contenham um espaco preenchldo,
nao inferior ao espaco ocupado pelos motivos bor
dados.
Artigo 2.° A presente tabela tem efeitos
a partir de 1 de Fevereiro de 1984

Alernao, executados em diversas cores
numa mesma peca:
Pontos
reais

35$00

e) Trame (rnotivos l:

Pontos industriais: 10% dos pontos
reais ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

COSTURA

35$00

d) Ponto grado, executados no preenchi
mento de fundos de uma s6 cor:

Pontos industriais: 40% dos pontos
reals ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

a) Executada em artigos de crianca

III 

Pontos industriais:: 70% dos pontos
reais ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Pontos industriais: 40% dos pontos
reals ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

g) Artigos inacabados:
Bordados de qualidade extra executados sobre tecidos nao especificados

c) Ponto Miudo, Ponto Gobelin e Ponto
Alemao, executados no preenchimento
de fundos de uma s6 cor:

35$00

Presldencia do Governo Regional e Secreta
rias Regionais do Trabalho e do Cornerclo e Trans
portes. - Assinada em 17 de Fevereiro de 1984.
0 Presidente do Governo Regional, Alberto
J080 Cardoso Gonceives Jardim. - 0 Secretario
Regional do Trabalho. Manuel Jorge Bazenga Mar
0 Secretarlo Regional do Cornerclo e
ques. Transportes, Miguel Jose Luis de Sousa.
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Pre.;o deste numero: 24$00
ASSINATURAS

• Toda a correspondencla, quer ofi

clal, quer relatlva a anunclos e a
assinaturas do Jornal Oflclal deve
ser dlrlglda e Secretaria da Presl
dencla do Governo Regional da
Madelra-,

As
A
A
A

tres series Ano 1 650$00
La se rie
550$00
2.·»
650$00
3.·»
650$00

Semestre ...
»

900$00
350$00
350>00

,.

350$00

»

Numeros e Suplementos - preco lJQr p>l.gina. 1$50
A estes valores aerescem oe portes de correto
(Porlarb no" 268/82, de 2S de Dezemb:ro)
Cornposicao e Irnpressao Tip. "J ornal da Madeira»

-0 preco dos anunci os e de 10$
a IInha, acrescido do respectlvo lrn
posto do Selo, dependendo a sua
publlcacao do pagamento antecipa
do a efectuar na Secretaria da Pre
sldencla do Governo Regional da
Madelra-,

