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REGIAo AUTONO,MA DA MADEIRA

JORNAl OFIl:IAL
I Serie - Numero 6
SUMP-RIO
ASSEMBLEIA REGIONAL
Decreto Legislativo Regional n." 1/84/M:
Aprova norrnas sobre 0 controls publico da riquez.i
dos titulares de cargos politicos da Regiao,

PRESIOENCIA DO G.OVERNO REGIONAL
Despacho Conjunto
Resolulfao n.: 155/84:
Dec/ara de utilidade publica com caracter de urqen
cia das exproprtacoes, os im6veis incluindo todos os
direitos a eles inerentes localizados no sitio da Vila,
frequesia e concelho de Porto Santo, llha do Porto
Santo, necessarlos a «Obra de recuperacao urbanis
tica e hist6rica da «Casa de Colombo» e zona en
volvente, enqlobando a passal da Igreja e Casa Pa
roquial da Par6quia de Nessa Senhora da Piedade, na
IIha de Porto Santo», a efectuar por este Governo
Regional, at raves da Secretaria Regional do Equipa
mento Social que e autorizada a tornar posse adrnl
nistrativa dos mesmos im6veis.

ResoluC;to n." 156/84:
Autoriza a celebracao do
firma ZAGOpE Empresa
Terrestres e Maritimas, S.
balhos de reparacao da E
Baixo, Ponta do Sol.

contrato adicional coma
Geral de Obras Publicas
A. R. L., referente a tra
R. 101-10, no Lugar de

Resolulfao n: 157/84:
Concede 0 aval a Empresa de Electricidade da Ma
deira ,E. P., para garantir a subscricao de urna livran
ca 110 valor de 5000000$00, mats resolvendo incurnblr
o Secretarln Regional do Planeamento e Financas de
outorgar no respectivo termo de aval.

Resolulfao n," 158/84:

Quinta-feira, 1 de Mar90' de 1984
Besolucao

11.°

160/84:

Adjudica a firma STET Sociedade Tecnica de
Equipamentos e Tractores, S.A.R.L., 0 fornecimento
de seis ernpilhadores destinados aos portos de Porto
Santo e Funchal e mais resolve autorizar a celebra
cao do respectivo contrato,

Resolucao n." 161/84:
Aprova a minuta do pacto social da ernpresa de ci
mentos regional, que se denornlnara «Clrnentos da
Madeira, l.da.», e confere ao Secretario Regional do
Cornercio e Transportes, poderes para a assinatura
da escritura de constituicao.
Resnlucao n.' 162/84:

Encarrega 0 Secretarlo Regional do Equipamento So
cial de abrir concurso publico para a construcao de
um travessao na Ribeira da Madalena do Mar, a ju
sante da Ponte da Madalena, na E. R. 101.
Besolucao

11: 163/84:

Resolve criar a Comissao Regional
ccolica (C. R. L. A. A.)

de Luta Anti-AI

Resolulfao n." 164/84:
Autorlza 0 financiamento as Direccoes Regivnais de
Saude Pubiica, dos Hospitais, de Educacao Especial e
de Sequranca Social no rnes de Fevereiro de 1984 no
valor global de 316000000$00.
Resolucao n." 165/84:
Atribui ao Coleqio Infante D. Henrique urn subsfdio
no montante de 1 337140$00.

Resolulfao n: 166/84:
Solicita as Camaras Municipals. a indlcacao ace rca
de qual 0 entendimento quanto a cores e tipo de ma
teriais de acabarnentos exteriores dos predlos, bem
como enquadramento paisagfstico dos mesmos visan
do a producao de leqislacao para toda -a Regiao Au

tonoma.
Atrlbui um subsidlo no valor de 16254069$00 a Uniao
d8S Cooperativas Agricolas de Lacticinios e Produ
to res de Leite da Ilha da Madeira (UCALPLlM).

Resolulfao n: 159/84:
Atribui urn subsidio a Industria de Lacticinios da Ma
delra (ILMA), l.da., no valor de 9092536$00.

Resolucao n." 167/84:
Substitui na Comissao Instaladora para as Services
Sociais dos Trabalhadores da Funcao Publica 0 licen
ciado Joao Manuel Perestrelo Vieira de Deus Figuei
ra pela licenciada Hella Maria de Lacerda Melo
Ferrelra.
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Besolucao n." 168/84:

Basolucao n." 176/84:

Resolve louvar publicamente a accao exercida duran
te a Comissao de Service neste Arquipelaqo do Se
nhor Capitao de Mar e Guerra Adriano Chuquere
Cunha, que agora cessa as funcoes de Comandante
Naval da Madeira,

Besolueao n." 169/84:

n.O 170/84:

Atribui urn substdlo de 17940268800, as ernpresas de
Transportes urbanos e i nterurbanos,
Resolucao

Aprova a minuta do contrato adicional para execucao
de sondagens para instalacoe s dos silos do Porto do
Funchal e del ega os poderes de representacao da
Regiao Aut6noma da Madeira, na assinatura do con
trato, no Secretario Regional do Cornercio e Trans
portes.
Besolucao

Encarrega 0 Secretario Regional do Equipamento So
cial de abrir concurso publico para fornecimento de
1000 toneladas de beturne 80/100, destinado as obras
de conservacao das Estradas Regionais,
Resotucao

n.O 171/84:

Aprova a minuta da acta pe exproprlacao amigcJel da
parcela n." 56, necessaria
«Obra de construcso da
Estrada para 0 sitlo do Pinheiro, ria Serra de Agua,
concelho da Ribeira Brava» e del ega os poderes de
representacao da Regiaa Autonorna cia Madeira, na
asstnatura GJ acta, no Secretario Regional do Equipa

a

mente Social

n.O 177/84:

Aprova 8 rninuta do contrato para 0 fornecimento
de armarios de dlstribulcao e caixas com tornadas
de energia ,TV, telefones e telex para a doca de
ernbarcacdes de pequeno calado no Funchal e dele
ga os poderes de repr esentacao da Regiao Aut6noma
da Madeira, na assinatura do contrato, no Secretario
Regional do Cornerclo e Transportca

:iesoluc;:ao n." 178/84:
Aprova a rninuta do contrato adicional para execucao
Dc trabalhos de Iorneclrnento e montagem de cabos
etectricos e pastes de ilurninacao na obra de COIlS
trucao da doca para ombarcacoes de pequeno calado
110 Funchal 0 delega os poderes de representacao da
Regii':o Autouorna da Madeira 118 assinatura do COI1
trato, no Secreta rio Regional do Cornerclo e Trans
portes
RE:soIUl;~O 11.

0

Resoltf/;:iio n." 172/84:
Aprova a minuta da acta de exproprlacao da parce.a
n." 4 necessaria
«Obra de construcao da concor
dancia da Estrada Regional n.O 'i02 com a Estrada
Regional n." 203 (Carrelrasj no sttio do Vale Paraiso.
freguesia da Camacha e de/ega os poderes de repre
sentacao da Regiao Autonorna da Madeira, na ass i
natura, da acto, no Secretario Regional do Equiparnen
to Social.

a

Hesolueao

fl.o

NUMERO 6

173/84:

Aprova a minuta do auto de expropriacao da parcela

a

n." 3 necessaria
«Obra de construcao do edificio
escolar (10 salas) para 0 ensino prirnario, no sitlo
do Boliqueime, frcquesia de Santo Antonio, concelho
do Funchal e delega os poderes de representacao da
Regiao Aut6nama da Madeira, na assinatura do auto,
no Secreta rio Regiona! do Equipamento Social.

Resoluyao n.' 174/84:

179/B4:

Aprova a dlstriouicao da irnportancia

de

34- 331 OOOSOO,

as autarquia-, da Rcgi3D.

a Ernpresa

Concede urn aval

de Etectricidsde cia Ma

deira, E. P., para garantir a subscrlcao de 'L'ma livran
ca no valor de 6 ODD oooSOO mais resolvendo incumbir
o Secretar!o ReCjicnal do Plar.earnento e Flnancas de
outorqar no respective terrno de aval.
Reso:u<;-ao

0

11.

181/34:

Concede 0 ava! a Empresa de Electrlcicade da Madel
I'a -- EP, pam qarantir ,,1 subsc-icao de urna livran
ca 110 valor de 37500 OOOSOO e mais resolve incum
hir 0 Secretar!o Regiom:1 do Planea.neuto e Flnancas
de outorqar no respectivo terrno de aval.
~;esolul?ao

n.

O

182/84:

J\prov:J a distribuic;:i",o da impmt5nci,J de 51 497000S0'.),
Aprova a minuta da acta de expi'opria:;::o do predio
rusflco IOc<:!izaclo no sitio do Porto Novo, frc')uesia
cle Gau!a, necess6ria a "Dbra de constrl!l1ao do rcps
so ao Centro de Conserval1ao e P:-oduyao de Inertes
Estalairo clo Porto Novo", e delega os poderes
de repros8nta:;:ao da Regiao Autonoma da Madeira,
na assir.atura da acta, no Secretario Regional do Equi
pamento Social.
Reso!L1<;~jo n.' 175/84:

a l11;iluta cia acta cie exprop:'isl1ao dOl parcela
de tel-,'eno n.O 5, necessaria a "Obra de const!'u:;:ao

,L\pi'OV,)

da ER. n.O 110 (Vila-Porto), no 3itio do ,Penedo, fre
guesia e conce"ho do Porto Santo" e delega os po
deres de represent2ll1.ao da Regiao Aut6n0111a, na assi
natura da acta, no Secretario Regional do Equipa,
mento SociaL

8S autarquias da Regiao.

Resclm;ao n,O 183/84:
Concede um subsidio a lmprsi,sD Regional da !v1aciei
I'a, EP, no valor de 1219283800.
Resolul;:ao n." 184/34:

a

Concede 0 aval
Coopel-ativa Agricola do Funchal
S. C. Fl. L., para garanUr a subscl'ic;ao de uma livl'alll1a
no valor de 14800 000$00, e rnais resolve incurnbir
a Secreta rio Regional do Planear;-:ento e F:nang:3s de

outorgar no respectivo tenno de ava!.

Cor:;::3C8 a v6;i83 Cums;";:.s
ve:-ba de 44500 OOOSOO.

;v~ul-jicj:;njs

dB fle;J:50

a
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Resoluc;ao no" 186/84:

ASSEMBLEIA REGIONAL

Rectific3 a resolucao n.' 39/84, de 19 de Janeiro.

Decreta Legislativo Regional n." 1/84/M

Hesulucao n." 187/84:

de 27 de Fevereiro de 1984

Torna algumas medidas relativas ao emprestirno obri
n."

Controlo publico da rlquaza dos titulares de cargos politicos

Hatifica a pagamento de 346525120$00 relativos as

A Lei n." 4/83, de 2 de Abril, obriga os titu
lares de cargos politicos a declararem os bens e
rendimentos pessoais, quer a entrada quer a saida
do exercfcio de funcoes.

gacionista

definido

nos

terrnos

da

portaria

1054-8/83, de 23 de Dezembro.

Resoktc;ao n.' 188/84:

Declaracoes de Dfvida e respectivos juros de mora
aos Municfpics da Regi§o, na sequencia do ernpres

timo obtiqaclonista definido nos teITi-'OS da pcrtarla
n,' 1054-8/83, de 23 de Dezembro

Resolueeo n." 189/84:
Toma algumas medidas relatives ao emprestimo obri

No cumprimento do artigo 7.° da Lei n." 4/83,
de 2 de Abril, 0 Governo da Republica aprovou as
dtsposrcoes necessarlas a execucao daquela lei,
atraves do Decreto Regulamentar n.O 74/83, de 6
Outubro, cabendo as assembleias regionais apro
var as disposlcoes necessarlas ao mesmo fim, na
esfera das suas cornpetencias.

qaclonista definido nos termos da Portaria n." 883/83,
de 17 de Novernbro e revoqa a resolucao n." 94/84,
de 19 de Janeiro

SECRETARIA REGIONAL DO COMERCIO
E TRANSPORTES
Portaria n." 12/84:
Estabelece as marj.ens de cornerciallzacao na venda
de azeite ao publico.

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCACAO

a

Artigo 1.° As declaracoes a prestar para
efeitos da Lei n.O 4/83, de 2 de Abril, pelos titu
lares de cargos politicos na Regiao Aut6noma da
Madeira devem obedecer as normas regulamen
tares constantes do Decreto Regulamentar n.o
74/83, de 6 de Outubro.
Artigo 2.° - 1 - Sao cargos politicos na Re
giao Aut6noma da Madeira:

Portaria n." 13/84:
Adapta

Assim, a Assembleia Regional da Madeira,
nos termos da alinea a) do artigo 229.° da Cons
titulcao. e para cumprimento do n." 2 do artigo 7.°
da Lei n.O 4/83, de 2 de Abril, aprova para valer
como lei 0 seguinte:

estrutura orqaruca especifica que dlspoen

as estebeiecirnentos de ensino da R. A. M., as dis"

a)

0 de membro do Governo Regional;

poslcoes constantes do Decreta Requlamentar Regio
nal n." 23/83/M, de 4 de Outubro, sobre a regime de
clas sificacao de service na funcao publica.

c) 0 de presidente e vereador da carnara mu
nicipal;

SECRETARIAS REGiOi'~AiS DE AGRiCULTURA
E [-'ESCAS E DO .COfAERCiO E TRANSPORTES
Portaria n." 10/84:
Altera a forma de incidencia sobre

° preco

sicao, da marqern do armazenista ou

b) 0 de deputado a Assembleia Regional;

de aqui

industrial de

d) Os que, por lei, venham a ser considera
dos politicos para 0 efeito da sua equiparacao aos
aqui presentes.
2 - E equiparado a cargo politico, para efei
t08 do presente diploma:

conqelacao e de transforrnacao de pescado conge la
do contemplando as encargos resultantes da censer
vacao pelo frio.

Portarta n.: 11/34:
Aitera a forma de incidencia sabre a preco da aqui

a) 0 de delegado do Governo Regional na
ilha de Porto Santo;
b) 0 de gestor de empresa publica;
c) 0 de director regional.

sicao, da marpern do arrnazenista de carnes conge la
das de bovine, contemplando as encarqos resultantes
da conservacso pelo frio.

Artigo 3.° - Os titulares de cargos politicos
na Regiao Aut6noma da Madeira apresentarao a

I SERlE -
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declaracao a que se refere 0 artiqof ,", ate 90 dias
apos a entrada em apos a sua publlcacao.
Artigo 4.° 0 presente diploma entra em
vigor 5 dias apos a sua publicacao.

NUMERO 6

qrao Autonorna da Madeira, Lino Dias Miguel. 
Ministro da Educacao, Jose Augusto Seabra.
- 0 Secretarlo Regional da Educaeao, Eduardo
Berets de Castro.

o

(Nota:

Publicado no Dlarlo da Republica n.> 49,
II Serle de 27 de Fevereirc)

Aprovado em sessao plenaria em 17 de Ja
neiro de 1984.

o Presidente da Assernblela Regional, Ema
nuel do Nascimento dos Santos Rodrigues.

PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL

Resolucao n.· 155/84

Assinado em 6 de Fevereiro de 1984.

o

Ministro da Republica para a Regiao Auto
noma da Madeira, Lino Dias Miguel.

No usa das atribulcoes que Ihe sao conferi
das pelo Decreto-Lei n.O 171/83, de 2 de Maio, 0
Conselho do Governo, reunido em plenario em 9
de Fevereiro de 1984, resolveu:

PHESIDt::NCIA 00 GOVERNO REGiONAL

Nos termos e ao abrigo dos artigos 10. e 14.°
do Decreto-Lei n." 845/76, de 11 de Dezembro, nas
redaccoes nele introduzidas pelos Decretos-Leis
n.O 154/83, de 12 de Abril, e 413/83, de 23 de
Novembro, ficarn declarados de utilidade publica,
com caracter de urqencia das expropriacoes, os
irnoveis abaixo identificados e assinalados na plan
ta anexa, incluindo todos as direitos a eles lne
rentes, localizados no sftio da Vila, freguesia e
concelho de Porto Santo, Ilha do Porto Santo, ne
cessarlos a «Obra de recuperacao urbanistlca e
historica da «Casa de Colombo» e zona envol
vente, englobando 0 passal da Igreja e Casa Paro
quial da Paroquia de Nossa Senhora da Piedade,
na Ilha de Porto Santo», a efectuar por este Go
verno Regional, atraves da sua Secretaria Regio
nal do Equipamento Social.

Conforme 0 preceituado no art.° 8. alfnea a).
do Decreto Regional n." 6/77/M, de 21 de Abril
e em execucao da Portaria n." 208/82, de 28 de
Dezembro, da Presidencta do Governo Regional
da Madeira, transcreve-se 0 seguinte diploma:
0

,

GABINETE DO MII\IISTRO DA REPUBLICA
PARA A REGIAO AUTOI\JOMA DA MADEIRA,
MINISTtRIO DA EDUCA<;AO
E REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
Despacho conjunto n.· 31/ME/84
Para os efeitos do n.O 44 do Despacho Nor
mativo n." 194-A/83, de 21 de Outubro, a articu
lacao entre 0 Ministerio da Educacao e a Comis
sao Regional para a Ensino Tecnico-Profissional na
Regiao Autonorna da Madeira, composta par:
Licenciada Ana Isabel da Costa Spranger, di
rectora de services do ens ina secundario da Se
cretaria Regioal de Educacao, que coordenara:
Engenheiro Vitorino Augusto de Lima Seixas,
director de services de Estudos e planeamento da
Secretaria Regional de Educacao:
Licenciada Armanda Maria Fonseca Meneses
Brum, tecnica superior da Dlreccao Regional do
Planeamento e Financas, sera feita pelo licenciado
Carlos Uilis da Camara Goncalves, assessor des
tacado nos servlcos centrals.
Gabinete do Ministro da Republica para a Re
qiao Autonorna da Madeira, Ministerio da Educa
cao e Regiao Aut6noma da Madeira, 26 de Janeiro
de 1984. - 0 Ministro da Republica para aRe

0

S

Ern consequencia e simultaneamente, nos ter
mos do n." 1 do Artigo 17.° do citado Decreto-Lei
n," 845/76, e autorizada a tamar posse adrninis
trativa dos mesmos im6veis a sobredita Secreta ria
Regional do Equipamento Social, por se conside
rar tal posse Indispensavel ao inicio imediato dos
trabaihos respectivos.
Identificacao dos lmoveis abrangidos:
'I - Predio urbano, denorninado de «Casa de
Colombo», !ocalizado no sltlo da Vila, freguesia
e conce!ho de Porto Santo, junto a casa paroquial
e dentro da mesma area e confrontacoes daquela,
da qual serve de arrecadacao, inscrito na matriz
predial respectiva sob 0 artigo 1 406.°, com 0 ren
dimento colectavel de 238$00, de propriedade do
Beneficio Paroquiai de Porto Santo;
2 - Predlo urbano e seu logradouro, com a
area global, no solo, de 696,00 m2, denominado de
casa paroquial, localizado no sftio da Vila, fregue
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sia e concelho de Porto Santo, confrontante do
Norte com 0 Caminho do Concelho (hoje, Rua Cris
tovao Colombo), do Sui com 0 Caminho do Conce
1110 (hoje, Maria Jose de Nobrega e outros), do Les
te com Jose Maria Procopio Gomes, e do Oeste
com 0 Caminho do Concelho (hoje, Travessa da
Sacristia), inscrito na matriz predial respectiva sob
o Artigo 682.°, com 0 rendimento colectavei de
1 690$00, de propriedade do Beneficio Paroquial
de Porto Santo;
3 - Parcela, com a area global, no solo de
720,00 m2, a destacar do predio urbano e seu
logradouro, incluindo duas lojas que servem de
arrnazens e garagens com os direitos aos respec
tivos arrendamentos e cessacao das actividades
nelas exercidas, a favor da Camara Municipal de
Porto Santo e Guilherme Bernardino Alves, con
frontante, na parte considerada, do Norte com os
herdeiros de Joao lnaclo Perestrelo, do Sui com a
Rua Crlstovao Colombo (para onde tem urna frente
na extensao de 33 metros), do Leste com 0 proprio
predio [na sua profundidade e em linha recta des
de a Rua Cristovao Colombo ate a partilha com
os herdeiros de Joao lnacio Perestrelo), e do
Oeste com Berta de Moura Teixeira Aguiar, a des
tacar do predio urbano, localizado no sitio da
Vila, freguesia e concelho de Porto Santo, con
frontante, no seu todo, do Norte e do Leste com
Joao Inacio Perestrelo (ho]e, herdeiros de), do
Sui com a Rua Cristovao Colombo, e do Oeste
com Berta Maria Teixeira Aguiar (antes herdeiros
de Daniel Tomas Maria), de propriedade dos her
deiros de Jose de Sousa; e
4 - Parcela de terreno, com a area global,
no solo, de 830,00 m2, confrontante, na parte con
siderada, do Norte e do Leste com 0 proprio pre
dio, do Sui com os herdeiros de Jose de Sousa,
para cu]o lado se prolonga numa extensao de 47
metros a contar da sua partilha Oeste, e do Oeste
com Jose Gomes de Sousa e outros, parcela que
e parte da gleba assinalada, naplanta Cadastral
da Missao na Madeira do Instituto Geografico e
Cadastral com 0 n.O 5/178, da Seccao AH, a des
tacar do predio rusticc, localizado nos referidos
sltio, freguesia e concelho, confinante, no seu
todo, do Norte com Jose Marcelo Figueira, Eng.o
Manuel Joaquim Figueira, Julio Paulo da Cunha
Santos e Jaime Policarpo de Abreu, do Sui com
Jose de Sousa (herdelros de) e via publica, do
Leste com via publica, e do Oeste com Jose Go
mes de Sousa e outros, inscrito na matriz cadas
tral sob 0 artigo 178, da Seccao AH (anteriormen
te era 0 inscrito na matriz predial respectiva sob
as artigos n.
2614.°, 2615.°, 2617.° (2/3), e
OS
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2618.°), de propriedade dos herdeiros de Joao Ina
cio Perestrelo.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joeo Cardoso
Goncelves Jardim.

---1i
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Hesolucao n.

O

156/84

o Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 9 de Fevereiro de 1984, resolveu:
Autorizar a celebracao do contrato adicional
com a firma Zagope - Empresa Geral de Obras
Publicas Terrestres e Maritimas, SARL, no valor
de 11 901 651$00, referente a trabalhos de repara
cao da E.R. 101-10, no Lugar de Baixo, Ponta do
Sol.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joeo Cardoso
Gonc;alves Jardim.

Ao abrigo do dlsposto no art." 7.° do Decreto
Regional n.O 23/79/M, de 16 de Outubro, 0 Con
selho do Governo, reunido em plenarlo em 9 de
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Fevereiro de 1984, resolveu conceder 0 aval a
Empresa de Electricidade da Madeira, E.P., para
garantir a subscricao de uma livranca no valor de
5 000000$00, junto do Banco Portuques do Atlan
tico, com vencimento aos 5 dias de Abril de 1984,
destinada
liquidacao de compromissos assumi
dos com os fornecedores de combustfvel.

a

A presente Ilvranca constltu i reforma parcial
de uma anterior no valor de 7500 000$00, tambern
avalizada pelo Governo Regional nos termos da
Hesolucao n.O 957/83, tomada em 3 de Novembro,
descontada na mesrna instituicao de credito, e
vencida aos 5 dias de Janeiro de 1984.
Fica revogada a Hesolucao n," 957/83.
Mais resolve incumbir 0 Secretario Regio
nal do Planeamento e Flnancas de outorgar no res
pectivo termo de aval.
Ptesidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncalves Jardim.

Besolucao n.' 158/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 9 de Fevereiro de 1984, resolveu:
Atribuir um subsidio no valor de 16254069$00,
a Uniao das Cooperativas Agricolas de Lacticinios
e Produtores de Leite da Ilha da Madeira
(UCALPLlMJ, a fim de cobrir 0 diferencial entre
as precos de custo e venda de leite produzido na
Heqiao.
Na presente verba esta incluido 0 valor de
taxa de tratamento de
1 425 057$00, referente
leite pasteurizado.

a

o

presente subsidio sera concedido por conta
da dotacao orcarnental da Secretaria Regional do
Planeamento e Financas 03, Capitulo 01, Di
visao 00, Subdlvisao 00, C6digo 42,00, alinea 01 e
refere-se ao rnes de Fevereiro do corrente ano.
Presrdencia do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso

Goncelves Jardim.
Besolucao

n.O 159/84

Considerando que a empresa Industria de
Lacticinios da Madeira (ILMAJ, Ld,", nos termos da
leqislacao vigente estava a conseguir regularizar
dividas fiscais a Heqiao, ao abrigo do Decreto-Lei
135/83, de 19 de Marco, e que, tarnbern por via
tambern de disposlcoes do mesmo diploma, e lapso

NOMERO 6

desculpavei da firma, tera de imediato satisfazer
a iiquidacao da importancia de 9092536$00 (parte
do total em dividaJ na competente Heparticao de
Financas:

a

Considerando que
Industria de LacNcinios
da Madeira [ILMAJ, l.d.", no momento se torna
praticamente inviavel 0 pagamento integral de
tal quantia;

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 9 de Fevereiro de 1984, resolveu:

a

1. Atribuir um subsidio
Industria de Lacti
cinios da Madeira (ILMAJ, Lda , no valor de
9092536$00 para integral pagamento da contri
buicao Industria em divida
Heqiao.

a

2. A quantia ora adiantada e referida no n." 1
da presents resolucao, sera mensalmente descon
tada, nos pagamentos que 0 Governo Regional.
atraves da Secretaria Regional do Planeamento e
Financas, vem indirectamente efectuando median
te 0 custo das taxas de tratamento de leite.
3. A quantia em causa tem cabimento na Se
cretaria Regional do Planeamento e Flnancas - 03,
Capitulo 01, Dlvisao 00, Subdivisao 00, C6digo
42.00, aJinea 01.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jardim.
Hesolucao n." 160/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 9 de Fevereiro de 1984, resolveu:

a

Adjudicar
firma STET - Sociedade Tecnlca
de Equipamentos e Tractores, SARL, 0 fornecimen
to de seis empilhadores, destinados aos portos de
Porto Santo e Funchal, pelo valor global de
19 250 324$00, por ser a proposta mais barata e
vantajosa apresentada em concurso publico.
Mais resolve autorizar a celebracao do res
pectivo contrato.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

Resoluc;:ao

n~

161/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 9 de Fevereiro de 1984, resolveu:
Aprovar a minuta do pacta social da empresa
de cimentos regional, que se denornlnara «Cimen
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tos da Madeira, Ld.:», e que tem por objecto a
recepcao, ensilagem, ensacagem e distribuicao de
cimento na Heqiao Autonorna da Madeira.
Esta sociedade, que tera um capital social
de 350 mil contos, sera participada pelo Governo
Regional, Entreposto Industrial das !Ihas e Secil.

o Conselho do Governo confere ao Secreta
rio Regional do Cornercio e Transportes poderes
para a assinatura da escritura de constltuicao.
Presidenc!a do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jardim.

Resolu<;ao

n.O 162/84

o Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 9 de Fevereiro de 1984, resolveu:
Encarregar 0 Secretario Regional do Equipa
mento Social de abrir concurso publico para a
construcao de urn travessao na Ribeira da Mada
lena do Mar, a jusante da Ponte da Madalena, na
E.R.101.

Hesolucao n.o 164/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 9 de Fevereiro de 1984, resolveu:
Autorizar 0 financiamento as Dlreccoes Re
gionais de Saude Publica, dos Hospitals. de Edu
cacao Especial e de Sequranca Social, no rnes
de Fevereiro de 1984, no valor global de
316000000$00, pelo Capitulo 01, 50 e 80 do Orc;a
mento da Heqiao para 0 ana de 1983, inerente a
05 Secreta ria Regional dos Assuntos Sociais,
para execucao dos Pianos de Tesouraria::
05 ciais;

Secretaria Regional dos Assuntos So

Capitulo 01 gional;
C6digo 38 blico;

Gabinete do Secretario Re
Transferencias -

Sector PU

a) Direccao Regional de Saude Publica 
121 800 000$00;
b) O;recc;ao
30000000$00;

Regional

dos

Hospitais

c) Direccao Regional de Educacao Especial
Presidencla do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jardim.

5 700 000$00.
Capitulo 50 Divlsao 03 -

Hesolucao n." 163/84
De conformidade com 0 plano de accao a me
dia prazo da Secretaria Regional dos Assuntos
Socials e no ambito deste departamento, 0 Con
selho do Governo, reunido em plenario em 9 de
Fevereiro de 1984, resolveu criar a Comissao Re
gional de Luta Anti-Alcoolica (C.R.LAA.) que tera
a seguinte composicao:
1 representante da Dlreccao Regional de Sau
de Publica, que preside;

Investimentos do Plano;
Beneficlacao e apetrechamento

das estruturas da Saude Publica.
Subdivisao 01 Aquisicao de equipamen
to biornedico. administrativo e industrial
3500000$00;
Capitulo 80 -

Contas de Ordem;

Divisao 01 - lnstituto de Gestae Financeira
de Seguranc;a Social - 105000000$00.
Presidericia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

representante das autarquias locais;
Hesolucao n,o 165/84

rnedlco-psiquiatra.
Os do is primeiros elementos serao designa
dos pelas entidades referidas e 0 ultimo pela Se
cretaria Regional dos Assuntos Socia is, ficando
este incurnbido de conferir a respectiva posse.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

a

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 9 de Fevereiro de 1984, resolveu:
Atribuir ao Coleqio Infante D. Henrique um
subsidio no montante de 1 337140$00, expressa
mente consiqnado as obras de conclusao de uma
quadra desportiva de 50 X 25 metros, que perm i
tira a pratlca de diversas modalidades.
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Nos termos do protocolo a estabelecer entre
a Secretaria Regional da Educacao e 0 mencio
nado estabelecimento de ensino, as referidas ins
talacoes conternplarao a pratica desportiva na fre
guesia do Monte.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joeo Cardoso
Goncelves Jardim.

NUMERO 6

noma, oConselho do Governo, reunido em plena
rio em 9 de Fevereiro de 1984, resolveu louvar
publ icamente a accao exercida durante a sua co
missao de service neste Arquipelaqo,
Esta mencao vai parapublicagao no Jornal
Oficial da Reqiao Autonorna.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joeo Cardoso
Goncalves Jardim.

Resolw;:ao n.' 166/84

o Conselho

do Governo, reunido em plenario
em 9 de Fevereiro de 1984, resolveu:
Scllcitar a todas as Cameras Municipais, no
prazo de 30 dias, indicacao acerca do que, em
cada municfpio, a respect iva autarquia local en
tenda quanta a cores e tipo de materiais de aca
bamentos exteriores dos predlos. bem como en
quadramento paisagfstico dos mesmos, a fim de,
em seguida, ser produzida leg'islagao para toda a
Regiao Autonorna que vise acautelar ainda mais
rigorosamente a defesa da paisagem e do am
biente.

Besolucao n.O 169/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 9 de Fevereiro de 1984, resolveu:
Encarregar 0 Secretarto Regional do Equipa
mento Social de abrir concurso publico para 0 for
necimento de 1 000 toneladas de betume 80/100,
destinado as obras de conservacao das Estradas
Regionais.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jardim.

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

Resoluc;ao

n.O 167/84

Pela Hesolucao n.O 100/84, de 19 de Janeiro,
foi criada uma Comissao Instaladora para os Ser
vlcos Sociais dos Trabalhadores da Funcao PU
blica.
Tendo sido indicado para vogal daquela Co
missao 0 licenciado Joao Manuel Perestrelo Vieira
de Deus Figueira, que posteriormente veio a pedir
escusa por motivos de service. 0 Conselho do
Governo, reunido em plenario em 9 de Fevereiro
de 1934, resolveu nomear para as apontadas fun
cfies e em substltuicao do referido, a licenciada
Helia Maria de Lacerda Melo Ferreira.
Presldencia do Governo Regional. - 0 Presi
dcnte do Governo Regional, Alberto Joeo Cardoso
Gom;alves Jardim.

Besolucao n," 168/84
Considerando os altos services e elevado
grau de cooperacao que 0 Senhor Capitao de Mar
e Guerra Adriano Chuquere Cunha, que agora
cessa as fungoes de Comandante Naval da Ma
deira, desenvolveu em pro] desta Regiao Auto-

Hesolucao n.O 170/84
Considerando que as actuais tarifas dos trans
partes publicos colectivos de passageiros nao co
brem a totalidade dos custos operacionais do sec
tor, 0 Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 9 de Fevereiro de 1984, resolveu atribuir um
subsidio de 17940268$00, as empresas de trans
portes urbanos e interurbanos, relative ao mes de
Fevereiro.
Presidenc!a do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joeo Cardoso
Gcnceives Jardim.

Besolucao n." 171/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 9 de Fevereiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a mlnuta da Acta de Expropriacao
Amiqavel da parcela n.O 56, necessaria a «Obra
de construcao da Estrada para 0 Sftio do Pinheiro,
na Serra D'Agua, concelho da Ribeira Brava», em
que sao expropriados Antonio Lourenco de Abreu
e mulher:
b) Delegar os poderes de representacao da
Heqlao Autonorna da Madeira, na assinatura da
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Acta, no Secretario Regional do Equipamento So
cial.

Presidencta do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso

Goncelves Jardim.
Hesolucao n.o 1'i12/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 9 de Fevereiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta da acta de exproprlacao
da parcela n.O 4, necessaria
«Obra de constru
yao da concordancla da Estrada Regional n." 102
com a Estrada Regional n.O 203 (CarreirasJ, no
Sitio do Vale Paralso, freguesia da Camacha», em
que e expropriado Manuel Joao Batista Rosa e
mulher;

a

b) Delegar as poderes de representacao da
Heqlao Autonorna da Madeira, na assinatura da
acta, no Secretario Regional do Equipamento So
cial.
Presldencla do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso

Goncelves Jardim.
Hesolucao

11.°

173/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 9 de Fevereiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do Auto de Expropriacao
da parcela n." 3, necessaria
«Obra de constru
yao do ediflcio escolar (10 salas) para a ensino
primarlo, no sitlo do Boliqueime, freguesia de San
to Antonio, concelho do Funchal-, em que
ex
propriado Miguel Victor de Castro;

a

e

b) Delegar os poderes de representacao da
Heqlao Autonorna da Madeira, na assinatura do
Auto, no Secretario Regional do Equipamento So
cial.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso

a

freguesia de Gaula, necessaria
«Obra de cons
trucao do acesso ao Centro de Conservacao e
Producao de Inertes - Estaleiro do Porto Novo",
em que foram expropriados Francisco Raimundo
dos Santos e outros:
b) Delegar as poderes de representacao da
Heqlao Autonorna da Madeira, na asslnatura da
acta, no Secretarlo Regional do Equipamento So
cial.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso

Goncalves Jardim.

Hesolucao n.' 175/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 9 de Fevereiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta da acta de exproprlacao
da parcela de terreno n.O 5, necessaria
«obra de
construcao da ER. n.o 110 (Vila - Porto), no Sftio
do Penedo, freguesia e concelho do Porto Santo",
em que sao expropriados as herdeiros do Dr. Agos
tinho Gabriel de Jesus Cardoso;

a

b) Delegar os poderes de representacao da
RegHio Autonorna, na assinatura da acta, no Se
cretario Regional do Equipamento Social.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso

Goncelves Jardim.

Hesolucao n.O 176/84

o Conselho do Governo, reunido em plenar!o
em 9 de Fevereiro de 1984, reso!veu:
a) Aprovar a minuta do contrato adicional para
eXeCUy80 de sondagens para instalacoes dos si los
do Porto do Funchal, de que e adjudicataria a so
ciedade Teixeira Duarte, Limitada.

Goncelves Jardim.
Besolucao n." 174/84

o Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 9 de Fevereiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a rninuta da acta de expropriacao
do predio nistico localizado no sltlo do Porto Novo,

b) Delegar os poderes de representacao da
Regiao Autonorna da Madeira, na assinatura do
contrato, no Secretario Regional do Cornercio e
Transportes.
Presldencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso

Goncelves Jardim.
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Besolucao

11.°

177/84

Algumas destas verbas je forampagas an
tecipadamente.

o Conselho do Governo, reunido em plena
rio em 9 de Fevereiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do contrato para a forne
cimento de armarios de distr ibulcao e caixas com
tomadas de energia, TV, telefones e telex para
a doca de ernbarcacoes de pequeno calado no
Funchal, de que e adjudicataria a firma EXTEM 
Energia e Sistemas, Limitada;
b) Delegar as poderes de representacao da
Heqiao Aut6noma da Madeira, na assinatura do
contrato, no Secretario Regional do Cornercto e
Transportes.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jardim.

Besolucao

11.°

178/84

o

Conselho do Governo, reunido em plena
rio em 9 de Fevereiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do contrato adicional pa
ra execucao de trabalhos de fornecimento e mon
tagem de cabos electrtcos e pastes de ilumina
gao na obra de construcao da doca para ernbar
cacoes de pequeno calado no Funchal, de que e
adiudicataria a sociedade ETERMAR Empresa
de Obras Terrestres e Maritimas, SARL;
b) Delegar as poderes de representacao da
Heqiao Aut6noma da Madeira, na assinatura do
contrato, no Secretar!o Regional do Cornercio e
Transpo rtes.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional, Alberto Joeo Cardoso
Goncelves Jardim.

Hesolucao

11.°

NOMERO 6

179/84

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

Resoluc;ao

11.°

180/84

Ao abrigo do disposto no art." 7.° do Decreto
Regional n." 23/79/M, de 16 de Outubro, 0 Con
selho do Governo, reunido em plena rio em 9 de
Fevereiro de 1984, resolveu conceder 0 aval a EI11
presa de Electricidade da Madeira, E. P., para ga
rantir a subscricao de uma livranca no valor de
6000 000$00, junto do Banco Portuques do Atlan
tico, com vencimento aos vinte e sete dias de
Abril de 1984, destinada a liquldacao da primeira
prestacao do contrato celebrado entre a EEM e a
aqutsicao de
Sulzer, lrrnaos, Limitada, referente
3 novos grupos electroqeneos para a Central Ter
mica da Vit6ria e ainda das revisoes de precos
do 3.° grupo ja instalado.

a

A presente livranca constitui a reforma par
cial de uma anterior no valor de 9000 000$00,
tarnbern avalizada pelo Governo Regional nos ter
mos da Hesolucao n.? 899/83, tomada em 20 de
Outubro, descontada na rnesrna instituicao de
cr edito e, vencida aos vinte e sete dias de Ja
neiro de 1984.
Fica revogada a Hesolucao n." 899/83.
Mais resolve incurnbir 0 Secretario Regiona!
do Planearnento e Hnancas de outorgar no res
pectivo termo de aval.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Goncelves Jardim.
Resolucao n.O 181/84
Ao abrigo do disposto no art." 7.° do Decreta
Regional n.? 23/79/M, de 16 de Outubro, 0 COi'
selho do Governo, reunido em plena rio ern 9 de
Fevereiro de 1984, resolveu conceder 0 aval
Em
presa de Electricidade da Madeira E. P., para
qarantir a subscricao de urna livranca 110 valor
de 37500000$00, junto do Banco Portuques do
Atlantico, com vencimento aos dois dias de Agos
to de 1984 e, destinada a reqularlzacao de deb i
tos da empresa para com as firmas Fornecedoras
de combustivel.

a

o Conselho do Governo, reunido em plena
rio em 9 de Fevereiro de 1984, resolveu:
Fazer a distribuicao da irnportancia
34331 000$00, as Autarquias da Heqiao.

de

Esta verba corresponde ao duodecimo do rues
de Fevereiro de 1984 no que concerne as transfe
renclas de capital - particlpacao nos termos do
art." 5.° da Lei das Financas Locais.

A presente llvranca constitui a refonna par
cial de uma anterior 110 valor de 43750000$00,
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tarnbem avalizada pelo Governo Regional nos ter
mos da resolucao n." 743/83, tomada em 11 de
Agosto, descontada na mesma institulcao de ere
dito e vencida em 30 de Janeiro de 1984.
Fica revogada a Hesolucao n." 743/83.
Mais resolve incumbir 0 Secretarlo Regional
do Planeamento e Hnancas de outorgar no res
pectivo termo de aval.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncalves Jardim.

Fevereiro de 1984, resolveu conceder 0 aval a
Cooperativa Agricola do Funchal, SCRl, para ga
rantir a subscricao de uma livranca no valor de
14800 000$00, junto do Banco Espirito Santo e
Comercial de Lisboa, com vencimento aos dois
dias de Abril de 1984, destinada a satisfazer 0
pagamento das uvas ao produtor e despesas de
laboracao da campanha vitivinicola de 1982/83.
A presente llvranca constitui reforma parcial
de uma anterior, no valor de 22 000 000$00, tam
bern avalizada pelo Governo Regional nos terrnos
da Hesolucao n." 1009/82, tomada em 18 de No
vembro e vencida aos 30 de Abril de 1983.
Fica revogada a Resolucao n.? 1009/82.

Resolucao n.O 182/84

a

Conselho do Governo, reunido em plena
rio em 9 de Fevereiro de 1984, resolveu:
Fazel' a distrtbuicao da lmportancia
51 497 000$00 as Autarquias da Heqiao.

de

Esta verba corresponds ao duodecirno do mes
de Fevereiro de 1984, no que concerne as trans
ferenclas correntes partlcipacao nos terrnos
0
do art.° 5. da lei das Hnancas Locais.
Algumas destas verbas ja foram pagas ante
cipadamente.
Presidencia do Governo Regional. - a Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncalves Jardim.

IVlais resolve incumbir 0 Secretario Regional
do Planeamento e Hnancas de outorgar no res
pectivo termo de aval.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto lotio Cardoso
Goncelves Jardim.

Resolu(fao n! 185/84

a Conselho do Governo, reunido em plena
rio em 9 de Fevereiro de 1984, resolveu:
Conceder as Carnaras Municipais da Heqlao
abaixo indicadas, a verba de 44500 000$00 para
financial' investimentos municipais, nos respec
tivos valores tarnbern indicados:

Hesolucao n.' 183/84

a

Conselho do Governo, reunido em plena
rio em 9 de Fevereiro de 1984, resolveu:
Conceder um subsidio a Imprensa Regional
da Madeira, E. P., no valor de 1 219283$00, para
cobertura do deficit de exploracao.
Esta verba sai pelo capitulo Ot , divisao 00,
subdivisao 00, C6digo 44.09, alinea G da Secreta
ria Regional do Planeamento e Flnancas.

Camara Municipal do Funchal -

5 000

contos
-

Camara Municipal de Camara de lobas
5 000 contos

Camara Municipal
5 000 contos

Camara

Municipal

da Ribeira Brava
da



Calheta -

7000

Camara Municipal de S. Vicente -

5 000

contos
contos

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

Besolucao n.O 184/84
Ao abrigo do disposto no art." 7.° do Decreta
Regional n." 23/79/M, de 16 de Outubro, 0 Con
selho do Governo, reunido em plenario em 9 de

Camara Municipal de Santana -

10 000

contos
- Camara Municipal de Santa Cruz contos

7 500

Total de 44500 contos.
Presidencia do Governo Regional. - a Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.
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NUMERO 6

Hesoluceo n.O 186/84

Resolucao n." 188/84

a Conselho do Governo, reunido em plena
rio em 9 de Fevereiro de 1984, resolveu:

a Conselho do Governo, reunido em plena
rio em 9 de Fevereiro de 1984, resolveu:

Rectificar a Hesolucao n." 93/84, de 19 de
Janeiro:

Ratificar 0 pagamento de 346525 120$00 re
lativos as Declaracoes de Divida e respectivos
juros de mora aos Municipios da Heqiao, a quan
do da subscrlcao pelas lnstituicoes de Credlto,
do ernprestlrno obrigacionista definido nos ter
mos da Portaria n." 1054-B/83, de 23;e Dezembro.

1. A irnportancia relativa a ilquldacao dos
juros normais e de 259310836$50.
2. A lrnportancia a reter referente a imposto
sobre sucessoes e doacces. ern conformidade
com 0 respectivo c6digo, ascende a 12808650$00.

As presentes verbas foram subscritas pelas
lnstltulcoes de Credito e constituiram fundo de
equilibrio f inanceiro das Autarquias.

3. A irnportancia liquida e de 246502058850
remetida a Aqencia do Banco Borges & lrrnao.

as movimentos contabilisticos deverao ser
contabi Iizados no ana de qerencia de 1983.

4. as movimentos contabilisticos deverao ser
contabilizados no ana de qerencia de 1983.

Presidencia do Governo Regional. - a Pr esi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncalves Jardim.

5. Ficam revogadas as Hesolucoes n.O 505/83
e 93/84, de 26.5.83 e 19.1.84, respectivamente.
S

Resolu«;ao n. 189/84
O

Presldencia do Governo Regional. - a Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
G0/19alveS Jardim.
Hesolueao n.

O

187/84

a Conselho do Governo, reunido em plena
rio em 9 de Fevereiro de 1984, resolveu:
Pagar 0 rnontante dos [uros normals e juros
morat6rios relativo ao capital em divida as insti
tuicoes credoras nos termos das Portarias n."
1054-B/83 (operacao intercalar), 1028/81 (2.0 se
mestre _1. a e 2.a Iases l, e 1146/82 (2. 0 sernes
tre). no valor global de 73785908$50, debitados
aos Services de Contabilidade da Secretaria Re
gional do Planeamento e Financas, a quando da
subscrlcao pelas lnstitulcoes de Credito, do ern
prestimo obrigacionista definido nos termos da
Portaria n." 1054-B/83, de 23 de Dezembro.

a Conselho do Governo, reunido em plena
rio em 9 de Fevereiro de 1984, resolveu:
Pagar 0 montante dos juros normais e jUi"OS
morat6rios relative ao capital em divida as ins
titulcoes credoras nos termos das Portarias n."
672/81, de 6 de Agosto (1.° sernestrel. 1028/81,
de 30 de Novembro (1.0 semestre - 1." e 2.a fa
ses), 1146/82, de 14 de Dezembro (1." semestre)
e 883/83, de 17 de Setembro (operacao lntercalar)
no valor global de 140393687$50, debitados aos
Services de Contabilidade da Secretaria Regional
do Planeamento e Financas, a quando da subscri
cao pelas lnstltuicoes de Credito do ernprestlmo
obrigacionista definido nos terrnos da Portaria n."
883/83, de 17 de Novembro.
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 (correc
cao das taxas dos juros morat6rios) de acordo
com a proposta da referenciada Secretaria e anuen
cia de determinadas lnstltuicoes de Credito.

A presente verba sera alterada, oportunamen
te, nos terrnos da circular, Serle A, n." 1, de 1 de
Setembro de 1980, do Banco de Portugal (correc
cao das taxas dos juros morat6riosJ de acordo
com a proposta da referenciada Secretaria.

as movimentos contabilisticos deverao ser
contabilizados no ana de qerencia de 1983.

as movimentos contabilisticos deverao ser
contabi Iizados no ana de qerencl a de 1983.

Fica revogada a Hesolucao n." 94/84, de 19
de Janeiro.

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

Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jardim.
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lizacao, 0 documento de venda referido no n.o 1
do n." 3.0 desta portaria.

Portaria n.O 12/84

4 - A nao apresentacao do aludido documen
to pelo comprador, designadamente por Ihe nao ter
sido passado ou por se ter extraviado, nao consti
tui, para aquele, circunstancia dirimente da sua
responsabilidade criminal.

A portaria n." 44/84, de 20 de Janeiro, estabe
leceu para 0 Continente, novas margens de comer
cializacao na venda de azeite ao publico.
Assim, imp6e-se alterar as margens estabele
cidas pela Portaria Regional n." 45/81, de 30 de
Abril. pelo que:

5 - Consideram-se como inexistentes todos
os documentos de compra e venda quando nao
contenharn todos os elementos referidos no n." 1
do n.O 3. deste diploma.
0

Ao abrigo do n. 2 do artigo 7. do Decreto-Lei
0 Governo Re
gional. pelo Secretarlo Regional do Comercio e
Transportes aprovar, 0 seguinte:
0

O

n." 2/76, de 11 de Novembro, manda

1.0 A venda de azeite, com excepcao do
tipo comercial extra de qraducao nao superior a
0,7.0 , fica sujeita na Regiao, ao regime de mar
gens de comercial izacao a que se refere a al fnea
e) do n. 1 do artigo 1. do Decreto-Lei n." 329-A/
/74, de 10 de Julho.
O

0

As margens maximas de comercializa
2.0 cao de azeite sao as seguintes:

4.° identificar
n.O 1.
0

0

Cumpre ao grossista e ao retalhista
vendedor dos produtos referidos no

•

5.
Na Heqiao Aut6noma da Madeira compe
te aos retalhistas, a marcacao do preco de venda
de todos as tipos comerciais de azeite.
0

-

6.0 - Os agentes econ6micos, habilitados para
a exercicio da actividade de cornerclo de produtos
alimentares, poderao acumular a totalidade ou par
te da margem de cornercializacao nao utilizada.
7.
Oualquer que seja 0 numero de agen
tes intervenientes no circuito de cornerclaltzacao.
nao e perrnitida a uti Iizacao de margens que, no
seu conjunto, ultrapassem 0 limite resultante da
apllcacao do disposto no n." 2.0 •
0

-

a) Para 0 armazenista: margem de 6% ca/cu
lada sobre 0 preco de custo em arrnazern:
b) Para 0 retalhista: margem de 10% calcu
lada sobre a preco maximo de venda pelo armaze
nista, acrescido das despesas de transporte quan
do devidamente comprovadas.
3.° - 1 - Os vendedores de azeite por gros
so sao obrigados, no momenta da venda do produ
to, a entregar aos compradores documento de ven
da (guia de remessa, nota de entrega, factura,
etc.l , do qual constarao, obrigatoriamente, os se
quintes elementos:
a) Nome e sede ou domicflios do vendedor e
do comprador;
b) Ouantidade, tipo e gradu<;ao do azeite;

8.
0 disposto na presente portaria nao se
aplica aos produtos acondicionados em embala
gens pr6prias para venda aos grandes utilizadores.
0

-

9.
Consideram-se grandes utilizadores os
que exercem actividades classificadas na subdivi
sao 63 da Classtflcacao das Actividades Econ6mi
cas, incluindo estabelecimentos militares e cor
poracoes militarizadas e cantinas de estabelecimen
tos de enslno, enos desdobramentos da mesma
classificacao 9330.1.0, 9342.0.0. e 9343.0.0.
0

-

do arrnazern do veri

As lnfraccoes ao disposto nesta porta
10.
ria e apllcavel 0 Decreta-Lei n. 191/83, de 16 de
Maio, S8 outra punlcao rnais grave nao lhes for
aplicavel.

2 - Os cornpradores de azeite por grosso sao
obrigados a exibir, quando sollcitados pelos orqaos
de fiscaltzacao, 0 documento a que se refere 0
mirnero anterior.

11.
As duvidas suscitadas na aplicacao da
presente portaria serao resolvidas por despacho
do Secretarlo Regional do Cornercio e Transportes.

3 - Os retalhistas sao, igualrnente, obrigados
a exibir, quando solicitados pelos orqaos de fisca

'12. 0 Fica revogada a Portaria
30 de Abril.

c) Preco de venda
dedor.

a saida

0

-

O

0

-

11.0

45/ 8 1, de
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13.° vigor.

Este diploma entra imediatamente em

Secretaria Regional do Cornercio e Transpor
tes. Assinada em 27 de Fevereiro de 1984. - 0
Secretario Regional do Cornerclo e Transportes,

Miguel Jose Luis de Sousa.

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCACAO
Portaria n.' 13/84

Considerando que as estabelecimentos de en
sino da RAM disp6em de uma estrutura orqanica
especlflca:
Considerando que e necessaria adaptar a rnes
ma as disposicoes constantes do Decreta Regu
lamentar Regional n." 23/83/M, de 4 de Outubro,
sabre a regime de classificacao de service na fun
<;:ao publica;
Considerando 0 disposto no n.O 1 do art." 41.°
do Decreto Regulamentar Regional n.O 23/83/M, e
ouvida a Direccao Regional de Admlnlstracao Pu
blica;
Manda a Governo Regional da Madeira, pelo
Secretarlo Regional de Educacao aprovar a seguin
te:
1 - 0 pessoal tecnico auxiliar de accao so
cial escolar, tecnlco auxiliar, administrativo e au
xiliar de apolo dos estabelecimentos de ensino
da RAM serao classiflcados nos termos previstos
no Decreta Regulamentar Regional n.O 23/83/M,
publicado no Diario da Republica de 4 de Outubro
de 1983, tendo em atencao a disposto nos pontos
seguintes:
2 - A avallacao e notacao do pessoal tecnico
auxiliar de accao social escolar e do pessoal au
xiliar de apoio afecto
accao social escolar (co
zinheira e ajudante de cozinha) das Escolas Pre
parat6rias e Secundarlas sao da cornpetencla con
junta do membra do Conselho Directivo que tiver
a seu cargo a accao social escolar e do presidente
do Conselho Directivo.

a

3 - A avallacao e notacao do pessoal adrni
nistrativo dos estabelecimentos de ensino prepa
rat6rio e secundarlo sao da cornpetencla conjunta
do chefede services administrativos ou dos res
ponsaveis pelos servicos administrativos e do
membra do Conselho Directivo que tiver a seu car
go a qestao daquele pessoal.
4 -

A avaliacao e notacao do pessoal tecni

NOMERO 6

co auxiliar, operarlo, motoristas e telefonistas das
Escolas Preparat6rias e Secundarias sao da com
petencia conjunta do membra do Conselho Directi·
vo que tera a seu cargo a qestao daquele pessoal
e do Presidente do Conselho Directivo.
5 - A avallacao e notacao do pessoal auxi
liar de apoio (continuos e guardas) das Escolas
Preparat6rias e Secundarias sao da competencia
conjunta do encarregado de pessoal auxiliar e do
membra do Conselho Directivo que tiver a seu car
go a qestao daquele pessoal.

6 - Na Escola do Maqisterio Prima rio, a ava
llacao e notacao do pessoal referido no ponto 1,
sequira a esquema tracado para os pontos 2, 3, 4
e 5, substituindo-se a membra do Conselho Direc
tivo e Presidente par um dos elementos que co
laboraram na Direccao da Escola e Director da
mesma.
7 - A avallacao e notacao do pessoal auxiliar
dos estabelecimentos de ensino primarlo sao da
cornpetencla conjunta do Subdirector e Director da
Escola.

8 - Ouando no estabelecimento de ensino pri
mario, apenas existir um unlco professor, que e
simultaneamente a Director da Escola, sera este
a avaliar e a notar a pessoal auxiliar.
9 - A cornpetencia para homologar as clas
sificacoes atribuidas pelos notadores das Esco
las Prlrnarias, Preparat6rias, Secundarias e Magis
terio Prirnario da RAM e exercida pelo Secretarlo
Regional de Educacao.
10 - Em cada um dos estabelecimentos de
ensino preparat6rio, secundario e na Escola do Ma
qisterlo Prlrnarlo sera constituida uma Comissao
Paritaria composta pol' 4 vogais, sendo 2 repre
sentantes de Admirustracao e 2 representantes dos
notados.
10.1 Os representantes da Adrninistracao
serao designados pOI' despacho do Secretarlo Re
gional de Educacao.
11 - A nivel do ensino pnrnano e em cada
concelho sera constituida uma Comissao Consul
tiva cornposta par um representante da Adminis
tracao e um representante dos notados.
11.1 - 0 representante da Adrnlnlstracao se
ra designado par despacho do Sen hal' Secretario
Regional de Educacao.
11.2 -

0 representante dos notados sera elei

1 DE MARCO DE 1984
to em cada ruicleo escolar, por escrutinlo secre
to, por todos os funclonarios do respective rnicleo:
11.3. - 0 representante dos notados de cada
nucleo escolar fara parte da Comissao Consultiva
do concelho, quando se tratar do processo de clas
sificacao relativo a funcionario do proprio nucleo
escolar.
11.4 - Nos micleos escolares onde nao for
possivel proceder a eleicao de representante dos
notados, a Comissao Consultiva do Concelho sera
constituida pelo representante da Adrninistracao
referido no ponto 11.1. e pelo representante dos
notados a eleger em escrutinio secrete. por todos
os funcionarios dos citados nucleus escolares.
12 As Comiss6es Consultivas referidas
nos pontos 11 e 11.4 funcionarao nos mesmos ter
mos da Comissao Parltaria e com ldenticas atri
buicoes.
13 As Cornissoes Consultivas referidas
nos pontos 11 e 11.4 para 0 ana de 1984 serao
constituidas a titulo excepcional, ate 30 de Margo
de 1984, entrando de imediato em exercfcio de
fungoes.
14 - Esta portaria entre em vigor no dia se
guinte ao da sua publlcacao.
Secretaria Regional de Educacao, Assinado
em 23 de Fevereiro de 1984. - 0 Secretarlo Re
gional de Educacao, Eduardo Antonio Breziio c!3
Castro.
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3.° - 1 - A margem do armazenista incide so
bre 0 preco de custo em arrnazern.
2 -

2.° vigor.

........ , ... '"

Esta portaria entra imediatamente em

Secretarias Regionais de Agricultura e Pes
cas e do Cornercio e Transportes. Assinada em
24 de Fevereiro de 1984. - 0 Secreta rio Regional
da Agricultura e Pescas, Rui Manuel Baptista Fon
tes. - 0 Secretario Regional do Cornerclo e Trans
portes, Miguel Jose Luis de Sousa.

Portaria

11.°

11/84

Considerando que a forma de incidencia so
bre 0 preco da aquisicao da margem do armaze
nista de carnes congeladas de bovino, se mostra
inadequada POI' forma a contemplar os encargos es
pecfficos resultantes da conservacao pelo frio;
Ao abrigo do n.O 2 do art," 7.° do Decreto Re
gional n," 2/76, de 11 de Novembro, manda 0 Go
verno Regional, pelos Secretarlos Regionais da
Agricultura e Pescas e do Cornercio e Transpor
tes, 0 seguinte:
1.° - 0 n." 2 do n." 1.° da Portaria n.O 19/82,
de 18 de Fevereiro, passa a tel' a seguinte redac
gao:
1.° -

1 -

.
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2 - As margens referidas no ruirnero anterior
sao as seguintes:

Portarla n.O 10/84

a) Margem de 12% para 0 importador, que
acumulara fungoes de armazenista, calculada so
bre 0 preco de custo em arrnazern:

Considerando que a forma de incidencia sobre
o preco de aquisicao, da margem do armazenista
ou industrial de conqelacao e de transforrnacao,
de pescado congelado, se mostra inadequada por
forma, a contemplar os encargos especfficos re
sultantes da conservacao pelo frio.
A.o abrigo do n." 2 do art," 7.° do Decreto Re
gional n.O 2/76, de 11 de Novembro, ruanda 0 Go
verno Regional 0 seguinte:
1.° - 0 n." 1 do n." 3.° da Portaria n." 2/82, de
7 de Janeiro, passa a tel' a seguinte redaccao:

b)

2.° vigor.

.

Esta portaria entra imediatamente em

Secretarias Regionais de A.gricultura e Pes
cas e do Cornercio e Transportes. Assinada em
24 de Fevereiro de 1984. - 0 Secretario Regional
da Aqricultura e Pescas, Rui Menuel Baptista Fon
tes. - 0 Secretarlo Regional do Cornercio e Trans
partes, Miguer Jose Luis de Sousa.
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Preco deste numero: 24$00
-Toda a correspondencla, quer of i
clal, quer relativa a aruinclos e a
assinaturas do Jornal Oficial deve
ser dirigida

a

dencla

Governo

do

Madelra-,

Secretaria da Presi
Regional

da

ASSINATURAS
As tres series Ano 1 650$00
A 1.' serie
650$00
A 2.'»
650$00
A 3.·»
650$00

Semestre ...
»

»
,.

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

Nurneros e Suplemerrtos - preco POI' pagina, 1$W
A estes valores aereseem os portes de eorreio
(Porfarta n.' 208/82, de 28 de Dezembro)
Composicao e Impressao Tip. «Jornal da Madeira»

-0 preco dos anuncios e de 10$
a Iinha, acrescido do respectivo im
posto do Selo, dependendo a sua
publlcacao do pagamento anteclpa
do a efectuar na Secretaria da Pre
sldencia do Governo Regional da
Madeira»,

