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Reso!u.;:~o

SUMARIO
ASSEMBLEIA REGIONAL
Resolu..iio:
Resolve autorizar a Governo Regional a concretizar
um Hnanclamento de «cinco rnllhces de contos»,
taxa de redesconto do Banco de Portuqal, nos termos
da Lei Orcarnental do Estado.

a

PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resolu.. ao no"

190/84:

Aprova a rnlnuta do contrato adicional da empreitada
de «Rede de esgotos e pavlrnentacao na Vila do
Porto Moniz» e de.eqa os poderes de representacao
da Regiao Aut6noma da Madeira, na assinatura do
contrato, no Sccretario Regional do Equipamento So
cial

ResolUl;:ao n.: 191/84:

Aprova a minuta do contrato adlclonal uara execucao
da obra «E.R. - 101, Calheta - Ponta do SDI» - Obras
a mais e del ega as poderes de representacao da Re
giao Aut6noma da Madeira, na assinatura do con
trato, no Secretario Regiona,1 do Equipamento Socia!.
Resolu..ao n." 192/84:

Aprova a minuta do contrato adicional da obra «EM.
Faja do Nunes - 2.' Fase, pavlmentacao na extensao
de 1281,0 metros e delega os poderes de represen
tacao da Regiao Aut6noma da Madeira, na asslnatura
do contrato, no Secretarlo Heqione do Equipamento
Social.

Aprova a minuta do contrato para 0 fornecimento e
montagem das instalacfies electricas do edificio onde
ira funcionar a Imprensa Regional da Madeira e de
leqs os poderes de repressntacao da Regiao Aut6
noma da Madeira, na assinatura do contrato no Secre
tario Regional do Equlpamento Social.

n." 195/84:

A'.JfOVa a minuta do contrato para a fornecimento de
seis empilhadores, destlnados aos portos do Funchal
e Porto Santo e del ega as poderes de r epresentacao
da Regiao Aut6noma da Madeira, na assinatura do
do Cornerclo e
contrato, no Secretario Regional
Transportes.
Resolu..ao n." 196/84:

Aprova a minuta do corrtrato para a fornecimento de
dois tractores e quatro serni-reboques destinados aos
Portos do Funchal e Porto Santo e deleqa os poderes
de repre sentacao da Heqlao Autcnorna da Madeira,
"a assinatura do contrato, no Secretarlo Regional do
Comerclo e Transportes.
Resolu.;:ao n.: 197/84:

Aprova a rninua do contrato para a fornecimento de
parte do moblliario para a resldencia oflcla: do Go
verno, e delega os poderes de representacao da Re
giao Aut6noma da Madeira, na assinatura do con
trato, no Presidente do Governo.
Resolu.;:ao n." 193/84:
Considera a Terca-feira de Carnaval como feriado em
todos as ssrvlcos. Institutos Publlcos e ernpresas na
clonalizadas superintendidas pelo Governo da Regiao
Aut6noma, e ainda nas autarquias Locais, determinan
do tolerancla de ponto na parte da rnanha, na quarta
-feira se quinte.
Hesnlucao n." 199/84:

a

Concede urn subsidio de 1 200 contos
«Comissao
de Festas do Dia do Traba.hador - 1.° de Maio/84».
Resolu..ao no" 2CO/84:
Autoriza 0 contrato adicional com a firma Construtora
do Tarneqa, Ld.', referente ao mapa de obras a mals
e a menos da empreitada de «Hecuperacao do Pavi
Camara de Lo
mente da 'c.R. 101, Ribeira Brava bos».
Resolu<;ao n.' 201/84:

Aprova a minuta do contrato adicional da empreitada
de «Heparacao del ER. 101 - 10, Lugar de Baixo 
Ponta do Sol" e delega os poderes de representacao
da Regiao Aut6noma da Madeira, na assinatura do
contrato, no Secretario Regionai do Equlpameno So
cial.

Autoriza a contrato adrcional com a firma Ccnstruvil
- Construtora Casais da Vila, Ld.: referente ao mapa
de obras a mais e a menos da empreitada de «Cons
trucao da E.R. 101 6 - Acesso a Ribeira da Ja
neia».
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Hesolucao n." 202/84:
Autoriza a contrato adiclone] com a firma Tecnovia
Infraestruturas Jose Guilherme da Costa, l.d.', re
ferente 80 mapa de obras ,a mais e a rneno s da ern
';Jfeitada -Recuperacao do Pavimento da E.R. 101, entre
Porto Moniz e Calheta».
Resolu(fzo n." 203/84:
Decide repudiar e denunciar a campanha deseocadea
da pelo Partido sociaqsta da Madeira sabre poltttca
econornica e financeira.
Resolu(fiio n." 204/84:
Resolve anular a taxa de 30$00 que havia sido fixada
sabre a vinho enparrafado importado do Continente,
mantendo, no entanto, a inquerlto a tim de averiguar
se efectivamente algumas entidades Ilea cumpriram
a resolucao legal do Governo.

Besolucao 11." 205/84:
l.ouva publicamente as agentes da Pollcia de Segu
ranca Publica n."S 318 - Jorge Tomaz Ferreira; 262
Francisco Joao Nves Barreto; 157 Jose Ange
lino Camacho de Barros e 362 - Augusto dos Santos
Barcelos.

Resolueao n." 206/84:
Determina algumas medidas apes apreclacao do es

tudo sabre producao de cana-de-acucar e sua indus
trtallzacao, apresentado pela Comissao nomeada nos
termos da Hesolucao n." 796/,33, de 1 de Setembro.

Hesolucao n." 207/84:
Homologa a protocolo assinado em New Yank, com
vista a ccnstl'ulcao da concesslonaria da Zona Franca
Industrial da Madeira, mais raso.vendo autorizar que
a comissao Instaladora da referida Zona Franca inicie
a celebracao do regulamento interno do off-Shore
Banik
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Resolu(:iio n." 211/84:
Autoriza a Secretaria Regional do Planeamento e Fi
nancas a adquirir uma viatura de 19 lugares que sera

atecta a Secretaria Regional de Educacao e desti
nada ao transporte de alrnos da Escola Preparatoria
da Ponxa do So!.
Besolucao n." 212/84:
Aprova a Decreta Regulamentar Regional que aplica
as carreiras de pesscal auxiliar do quadro da Direccao
Regional de Educacao Especial, a regime previsto no
Decreta Hequ'amentar n." 10/83, de 9 de Fevereiro,
com as alteracoes ja introduzidas pelo Decreta Regu
larnentar Regional n." 19/83/M, de 29 de Agosto.

Hesolucao n.' 213/84:
Resolve intervir debrucando-ss sabre a problema da
escassez de sernilha, tendo autorlzado a importacao.
Resolu(:ao n.: 214/84:
Atribui urn subsidio de 120000$00 a Associacao Des
portiva e Cultural do Faial.

Besolueao n." 215/84:
Atribui um subsidio de 120000S00 a Banda Municipa:
de Camara de Lobes.

Hesolueao n." 216/84:

Atrlbul um subsidlo de 350 centes a Oticina de h~s
trumentos Musicals.
Resolu(fao n,O 217/34:
Concede urn subsidio de 50 contos ao «Grupo Musi
cal 20 de Maio de 1932".

Resolucao n." 218/84:
'cncarrega 0 Secretario Regiona,1 do Equi.pamento So
cial de abrir concurso publico para a execucao da
ernpreltada do Parque de campismo do Porto MOniz.

Hesolucao n." 208/84:
Hesolucao n." 219/84:
Concede a aval a Empresa de Electricidade da Ma
deira, E.P., paragarantir a subscrlcao de uma livrar.ca
no valor de 13000000$00 e mais resolve incumbir 0
Secretarlo Regional do P::aneamento e Flnancas de
outotgar I~O respectlvo termo de ava!.

Encarrega 0 Secretar!o Regional do Equipamento So
cial de abrir concurso publico para a ernpreltada de
abastecimento de agua a Pousada do Pica do Arieiro

Besolucao n." 220/84:
ResC!iWQO n." 209/84:
Concede a aval a Industria de Lacticinios da Madeira
(ILMA), Ld.' para garantir a subscrlcao de uma li
vranca no valor de 27450000$00 e mais resolve in
curnbir 0 Secretar io Regional do Planearnento e Fi
rancas de outcrqar no respec'fvo termo de ava!.

Besclucao 11.° 21C/134:
Concede 0 aval a Ernpresa de Ei:ectricidade da Ma
deira, f.P., para garantira subscrlcao de 8 llvrancas
que fazem parte de um processo de agregagao no
valor de 279475 contos e mais resolve incumbir a
Secretario Regional do Planeamento e Financas de
outorqar no respectlvo terrno de aval.

Declara de utilidade publica, com caracter de urqen
cia das expropriacoes, os imovels localtzados no sitio
do Monte das Tercas, frequesia e conceiho de Ponta
do Sol, recessarios a «Obra de construcao do edi
ficio escolar (com 8 salas), do nucleo do Monte das
Tercas - Ponta do Sol" a realizar pel a Governo Re
gional, atraves da Secretaria Regional do Equlparnen
to Social e autoriza, que esta tome posse adrninis
trativa aDS mesmos imoveis.

Besolucao n." 221/84:
Declara de utllldade publica, com caracter de urqen
cia das expropriacces, as lmovels lccallzados no sitio
da Terra Cha, freguesia e concelho de Sao Vicente,
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necessarlo

a «Obra

- - " - - " - - - - - - - - - - -------- - - - - - - - - - " - _ . _ - - - - - - - - - - - - - - - 

de construcao do acesso ao edi

fk:io da Estacao de Feixes Hertzianos dos Correios
e Telecomuntcacoes de Portugal Sao Vicente» a
realizar pelo Governo Regional:, atraves da Secre
taria Regional do Equlparnento Social e autoriza que
esta tome posse administrativa dos mesrnos lrno
veis.
Hesolueao n." 222/84:

a

Atribui

a

Camara Municipal da Calheta a verba de

20 000000$00.

a

Procedeao auxr.lo financeiro
firma Agostinho de
Sousa & Camacho, Ld.", dada a natureza, dirnensao e
caracteristicas do investimento.
Resolucfio n." 234/84:

turova a minuta do auto de expropriacao da parcela
de terre no n.O 36, necessaria
obra de «Ampllacao
do Aeroporto do Porto Santo» e delega os poderes
de representacao da Regiao Aut6noma da Madeira, na
assinatura do auto, no Secr etario Regional do Co
merc'o e Transportes.

a

Resoluc;:ao n." 223/84:

Assume a responsabilidade perante a Camara Muni
cipal de Machlco, pelo montante de 21 250000$00.

Hesolucao n: 224/84:
Autorlza a requrstcao, feita pela Camara Municipal do
desenhador principal

Jose

Luis

Velosa

Resoluc;:ao n." 235/84:

Aprova a minuta do auto, de expropriacao da parcela
de terreno n." 39, necessaria
«Obra de 'csforc;o de
repovoamento florestel da IIha do Porto Santo" e
delega os poderes de representacao da Regiao Auto
noma da Madeira, na assinatura do auto no Secretarlo
R'3gional da Agricu"tma e Pescas.

a

Resoluc;:ao n." 225/34:

Autoriza a celebracao do contrato adicional com "a
firma Tecnovia Infraestruturas Jose Guilherme da
Costa, Ld., referente a obras a rnais da ernpreltada
de -recuperacao do pavlmento da E.R. 101 entre a
Calheta e POll~a do Sol".
Resoluc;ao n.:

Resoluc;:ao n.· 232/84:

P.esoluc;iio n." 233/84:

Expropria por utilidade publica as parcelas n.O S 31,
32, 33, 34, 35, 36 e 37, necessarlas
«Obra de cor
reccao e alarqamento da E.R. 215 (Estrada Monu
mental) locallzados nos sltios da Ajuda (Ponta da
Cruz) e Piornais, freg-uesia de Martinho, concelha
do Funchal.

Funchal, do
Fernandes.

os poderes de representacao cia Reg-iao Autonoma da
Madeira, na assinatura do contrato, no Secretarlo
Regi onal do Equipamento Social.

226/84:

Atr lbui aos Clubes da Reg-jao tendo em vista 0 de
senvolvimento das suas actividades arnadoras, 0 sub
stdio correspondente a 4 ducdecimos da verba que
Ihes foi concedida no ana transacto.

Besolucao n," 227/34:

Atribui a vanes organismos, no ambito dos apoios
cancedidos as Assoclacoss e comiss6es de Juize s da
Regiao, um subs idio corre soondente a 4 duodecirnos
da verba que Ihes foi concedida no ana transacto.

Resolut;ao n." 236/34:
Aprova a minuta do auto de exprooriacao da parcels

de terreno n." 53, necessaria a obra de «Esforco de
Repovosmento Florestal da IIha do Porto Santo", e
delega os poderes de representacao da Regiao Au~6
noma da Madeira, na assinatura do auto, no Secre
tario Regional da Agricultura e Pescas.
Hesolucao

11.

0

237/34:

Aprova, para efeitos de novo visto, as rninutas rela
tivas aos contratos de arrendarnento vlsados pela
Comissao de Contas no ana transacto.
Rectificac;:ao:
17![fI/////I/////////////////I//II///I////////I///////////////1/1////////1/////////////11//////1///1///////1/1/////11/1/1/1////////////II/I//I///I/I////I/J

Resoluc;:ao n.: 228/84:

ASSEMBLEIA REGIONAL
Crla 0 programa «Juventude e Trabaho Resoluc;io

n:

84"

Hesolucao

229/84:

Atribul uma cornpartlcipacao de 60 000 OOOSiOO

a

Ca
mara Municipal de Machico, verba consignada as
obras adjudicadas pela sociedade de empreitada So
mague, SARL

Resoluc;:ao

11:

230/84:

Determina que todos os Services dependen .es do
Governo passem a enviar os documentos relatlvos
ADSE, directamente
Dlreccao Regional de Saude
Publica

a

a

Hesolucao n." 231/84:

Aprova a minuta do corrtrato da ernpreitada de «Exe
Porto da Cruz" e deleqs
cucao de micro-estacas -

de 28 de Fevereiro

A Assembleia Regional da Madeira, reunida
em Sessao Plenaria no dia 28 de Fevereiro de
1984, resolveu autorizar 0 Governo Regional, da
Regiao Aut6noma da Madeira, a concretizar um
flnanctamento de «cinco milh6es de centes».
taxa de redesconto do Banco de Portugal, nos ter
mos da Lei Orcarnental do Estado.

a

Assembleia Regional, 28 de Fevereiro de 1984.
o Presidente da Assembleia Regional, Emanuel

do Nascimento dos Santos Rodrigues.
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contrato, no Secretario Regional do Equipamento
Social.

Hesolucao n.O 190/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 23 de Feverei ro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do contrato adicional da
ernpreltada de «Hede de esgotos e pavimentacao
na Vila do Porto Moniz», de que e adjudicataria
a Soci edade denom inada «Tecnovia Infraestru
a
turas Jose Guilherme da Costa, Ld. ;
b) Delegar os poderes de representacao da
Heqiao Aut6noma da Madeira, na asslnatura do
contrato, no Secretarlo Regional do Equipamento
Social.

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

Hesolucao n.O 191/84

o

Conselho do Governo, reunldo em plenarlo
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:

Presidencla do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncalves Jardim.
Hesolueao n.O 193/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 23 de Fevereiro de 1.984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do contrato para a forne
cimento e montagem das lnstalacoes electricas
do edificio onde ira funcionar a Imprensa Regio
nai da Madeira, de que e adjudicataria a firma
Beazley Fernandes, Ld.':
b) Delegar os poderes de r epresentacao da
Reqiao Aut6noma da Madeira, na assinatura do
contrato, no Secretario Regional do Equipamento
Social.

Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joeo Cardoso
Gonceives Jardim.
Hesolucan n.O 194/84

a) Aprovar a minuta
execucao da obra «E.R.
Sol» Obras a Mais,
Sociedacle Tecnovla lhermo da Costa, Ld.":

do contrato adicional para
101, Calheta Ponta do
de que e adjudlcatarla a
Infraestruturas Jose Gui

b) Delegar os poderes de repr esentacao da
Heqiao Aut6noma da Madeira, na assinatura do
contrato, no Secretarlo Regional do Equipamento
Social.

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

Hesolucao n.O 192/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do contrato adicional da
ernpreitada de «Heparacao da E.R. 101.10, Lugar
de Baixo - Ponta do Sol», de que e adjudlcataria
a Sociedade Zagope Empresa Geral de Obras
Publicae Terrestres e Marftimas, SARL.;
b) Delegar as poderes de representacao da
Heqiao Aut6noma da Madeira, na assinatura do
contrato, no Secretario Regional do Equipamento
Social.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jardim.

o Conse/ho do Governo, reunido em plenario
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do contrato adicional da
obra «E.M. Faja do Nunes - 2.a Fase, Pavimenta
cao na extensao de 1281,0 metros», de que e adju
dicataria a Sociedade denominada Tecnovla - In
fraestruturas Jose Guilherme da Costa, Ld.":
b) Delegar os poderes de representacao da
Regiao Aut6noma da Madeira, na assinatura do

Hesoiucao n." 195/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do contrato para 0 ferne
cimento de seis empilhadores, destinados aos por
tos do Funchal e Porto Santo, de que e adjudicata
ria a firma STET - Sociedade Tecnica de Equipa
mentes e Tractores, SARl.
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b) Delegar as poderes de representacao da
Heqlao Aut6noma da Madeira, na assinatura do
contrato, no Secretarlo Regional do Comercio e
Transportes.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jerdim.

Nas entidades acima referidas havera tarnbern
tolerancla de ponto na parte da martha, na quarta
-feira seguinte.
Presldencla do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

Resolu~ao

n.O 199/84

Hesolucao n.O 196/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenar!o
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do contrato para a forne
cimento de dais tractores e quatro semireboques
destinados aos Portos do Funchal e Porto Santo,
de que e adjudlcataria a firma Cimertex, Madeira,
SARL.
b) Delegar as poderes de representacao da
Heqiao Aut6noma da Madeira, na assinatura do
contrato, no Secretario Regional do Cornerc.o e
Transportes.

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:

a

Conceder um subsidlo de 1 200 contos
"Co
missao de Festas do Dia do Trabalhador - 1.° de
Maio/84».
Esta verba sera suportada pelo C6digo 38.00,
Capitulo 01, da Secretaria 07, do Orcarnento Regio
nal, nao Ihe sendo apllcavel a disposto no n.O 1
da Hesolucao n." 140/82, de 18 de Fevereiro.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

Presidencia do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Conceives Jardim.

Hesolucac

11.°

200/84

o

Hesolucao n.o 197/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenano
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do contrato para a for
necimento de parte do mobil iarlo para a residencla
oficial do Governo, de que e adjudlcataria a firma
Jose Policarpo Goncalves, Limitada - Estofadora;
b) Delegar as poderes de representacao da
Heqlao Aut6noma da Madeira, na assinatura do
contrato, no Presidente do Governo.
Prestdencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jardim.
Hesolucao n.' '198/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:
Considerar a Terca-Feira de Carnaval como
feriado em todos os servlcos, Institutos Publicos
e empresas nacionalizadas superintendidas pelo
Governo da Heqlao Aut6noma, e ainda nas Autar
quias Locais.

Conselho do Govemo, reunido em plenario
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:
Autorizar a contrato adicional no valor de
62427 660$00 com a firma Construtora do Ta
mega, Ld:, referente ao mapa de obras a mais
e a menos da ernpreltada de «Hecuperacao do
Pavimento da E.R. 101, Ribeira Brava Camara
de l.obos».
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jardim.

Besclucao n,O 201/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:
Autorizar a contrato adicional no valor de
38528000$00 com a firma Construvil - Constru
tora Casais de Vila, Ld.', referente ao mapa de
obras a mais e a menos da empreitada de «Cons
trucao da E.R. 101-6 - Acesso a Ribelra da Ja
nela».
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jardim.
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Hesolucao n.O 204/84

Besolucao no" 202/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:
Autorizar 0 contrato adicional no valor de
55597910$50 com a firma Tecnovia - Infraestru
turas Jose Guilherme da Costa, Ld:, referente
ao mapa de obras a rnais e a menos da ernprei
tada «Hecuperacao do Pavimento da E.R, 101, entre
Porto Moniz e Calheta».
Presldencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso

Goncelves Jardim.

Hesolueao

11.°

203/84

o Conselho do Governo. reunido em plenario
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:
Repudiar e denunciar a campanha que
o Partido Socialista da Madeira lnsiste em desen
vo/ver no sentido de impedir 0 progresso da He
giao Aut6noma e beneficios para 0 povo rnadei
rense.
Com efeito, necessitando a Madeira de ere
dito exterior, apesar de ter liquidez, 0 Partido So
cia/ista depots de ter impedido que a Madeira pu
desse dispor autonomamente dos seus pr6prios
recursos, insiste agora na repetlcao de uma «cas
sette» de forma a comprometer a confianca na
Madeira e prejudicar 0 seu desenvolvirnento.

o Partido Socialista prefere assirn 0 atraso
das populacoes para explorar descontentamentos
em seu beneficio.
Sugere 0 Governo ao Partido Socialista da Ma
deira que se preocupe mais com 0 caminho para
onde 0 socialisrno constitucionalarrasta 0 Pais 
so 50 ernpresas nacionalizadas devem um hilian
de contos onde estao tarnbern recursos da Madei
ra - e recorda ainda as disposlcoes do Estatuto
da Heqiao Aut6noma que considerarn 0 invostimen
to publico urn encargo do Estado, mas que, ate ago
ra, tern vindo a Heqiao a assumir.
Sugere ainda aos dirtqentes socialistas regio
nais que aprofundem os seus conhecimentos eco
nornlcos e financeiros, a fim de evitarem dlspara
tadas confus6es publlcas sobre a forma de trata
rnento do service da divida publica.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Ioeo Cardoso

Gcncelves Jardim.

NUMERO 7

Dado 0 exito conseguido em conversacoes
com 0 Governo da Hepublica, que permitem facul
tar
Heqlao ajudas de pre-adesao
C.E.E. no sen
tido de se proceder a reconversao vlnicola. resol
ve anular a taxa de 30$00 que havia sido flxada
sobre 0 vinho engarrafado importado do Conti
nente.

a

a

No entanto, 0 Conselho do Governo, reunido
em plenarlo em 23 de Feveretro de 1984, resolveu
manter 0 inquerlto a fim de averiguar se efectiva
mente algumas entidades nao cumpriram a Reso
iUg30 legal do Governo, rnantendo-se iqualmente
a decisao de contra essas entidades se apresen
tar processo crime, caso se comprove a desobe
diencla qualificada, nos termos do poder execu
tivo atribufdo ao Governo Regional pela Consti
tuicao e pelo Estatuto e ainda nos termos do n."
2 da Base 2 da Lei n? 5/70.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso

Goncelves Jardim.

Flesolu:;£o n.O 205/24

o Conselho do Governo, reunido em plenar io
ern 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:
l.ouvar publicamente os agentes da Policia
de Sequranca Publica n.OS 318 - Jorge Tornaz Fer
reira; 262 - Francisco Joao Alves Barreto; 157 
Jose Angelino Camacho de Barros e 362 Au
gusto dos Santos Barcelos, pela forma correcta,
pronta e eficiente como restauraram a legalidade
dernocratlca, perante incidentes criados por Jose
Martins Junior, deputado da U.D.P. e por Avelino
Correia, vereador da Camara Municipal de Ma
chico pela U.D.P ..
Este louvor vai para publicacao no Jornal Ofi
cial da Regiao e comunicado ao Comandante Ge
ral da Policia de Sequranca Publica.
Com efeito, os dois individuos recusaram-se
a abandonar as instalacoes da Direccao Regional
da Administracao Publica depois destas fechadas
ao horarlo publico e apes convidados para tal. So
licitada a intervencao da P.S.P., um dos individuos
provocou danos num aparelho de comunicac;:6es
da referlda corporacao.
Tendo a imunidade parlamentar aproveitado
o Jose Martins Junior, 0 cidadao Avelino Correia
foi conduzldo sob prlsao e no dia seguinte apre
sentado a Tribunal onde foi condenado com pena
suspensa.
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Entretanto, contra aos mesmos dois indivf
duos 0 Governo apresentou ja a partictpacao cri
minal dado que os seus comportamentos junto do
Director Regional da Adrninistracao Publica assu
miram a caracterfstica de desacatos.

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

Hesolucao n.' 206/84

o

Conselho do Governo, apreciou 0 estudo

sobre producao de cana-de-acucar e sua industria
llzacao, apresentado pela Comissao nomeada nos
termos da Hesolucao n." 796/83, de 1 de Setem

Resolu~ao

n.O 207/84

o

Conse/ho do Governo, reunido em plenario
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:
Homologar 0 protocolo assinado em New
York, com vista a constltuicao da concessionar!a
da Zona Franca Industrial da Madeira.
Mais resolve autorlzar que a Comissao lnsta
1800ra da referida Zona Franca inicie a elaboracao
do regulamento interno do off-shore Bank, nos
termos prevlstos e definidos pela leqislacao do
Governo Central que autorizou a respectiva cria
cao.

Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Goncelves Jardim.

bro
Face ao al exposto, 0 Conselho do Governo,
reunido em plenario em 23 de Feverelro de 1984,
resolveu:
a) Bonificar, aos industriais do ramo «rum,
aguardente e mel » em 10%, 0 financiamento da
aqulsicao de materia-prima, bern como 0 financia
mento requerido para 0 envelheclmento de rum
e de aguardente, mediante compromisso escrito
dos referidos industrials na absorcao de toda a
materia-prima.
b) Encarregar 0 Instituto do Vinho da Madeira
de forma a incluir nas accoes promocionais os
produtos acabados referidos em a).
c) Aprovar e publicar de imediato, uma per
taria de reqularnentacao especial para 0 fabrico,
armazenamento, benefictacao e cornerclalizacao do
rum e do mel.
d) Encarregar a Secretaria Regional de Agri
cultura e Pescas de elaborar novos regulamentos
tendo em vista uma maier assistencla apenas as
zonas consideradas de aptidao comunitariamente
rentavel para producao de cana-de-acucar.
e) Encarregar a Comissao
mos da Hesolucao n." 796/83,
de urgentemente propor quais
deve circunscrever e autorizar
a cana-de-acucar.

constituida nos ter
de 1 de Setembro,
as zonas a que se
a cultura e 0 apoio

Presidencla do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joeo Cardoso
Goncelves Jardim.

Hesolucao n." 208/84
Ao abrigo do disposto no art." 7.° do Decreto
Heq.onal n." 23/79/M, de 16 de Outubro, 0 Con
selho do Governo, reunido em plenario em 23 de
Fevereiro de 1984, resolveu conceder 0 aval
Empresa de Electricidade da Madeira, E.P., para
garantir a subscrlcao de uma llvranca no valor de
13000000$00, junto do Banco Totta & Acores, com
vencimento aos 24 dias de Maio de 1984, desti
nada a liquidacao da 1.' prestacao e respectivos
juros, de urn financiamento de 20000000$00, re
sultante da convencao de credito firmada entre
esta empresa e 0 Banco Nacional de Paris, aquan
do da aqulslcao do terceiro grupo instalado na
Central Terrnica da Vitorla.

a

A presente iivranca constitui a reforma par
cial de urna anterior no valor de 14000000$00,
tarnhern avalizada pelo Governo Regional nos ter
mos da Hesolucao n." 1024/83, tomada em 24 de
Novembro, descontada na rnesrna lnstltuicao de
credito e vencida em 23 de Fevereiro de 1984.
Fica revogada a Hesolucao n.O 1024/83.
Mais resolve incumbir 0 Secretarlo Regional
do Planeamento e Financas de outorgar no respec
tivo termo de aval.

Presldencia do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gcncelves Jardim.
Besolucao n.O 209/84
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 plenario em 23 de
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Fevereiro de 1984, resolveu conceder 0 aval a
Industria de Lacticinios da Madeira (ILMA), Ld.",
para garantir a subscricao de uma livranca no va
lor de 27450000$00, junto do Banco Totta & Ago
res, com. vencimento aos 19 dias de Julho de 1984
e, destinada a prorrogar 0 aval anterior que foi
concedido com 0 intuito da empresa regularizar
a sua sltuacao financeira face aos financiamentos
efectuados as Importacoes, que ocorreram desde
Outubro de 1980 a Janeiro de 1982, de rnaterias
-prirnas e subsidiarias.
A presente livranca constitui a reforma par
cial de urna anterior no valor de 54900000$00,
tarnbern avalizada pelo Governo Regional nos ter
mos da Hesolucao n." 84/83, tomada em 20 de
Janeiro, descontada na mesma lnstitulcao de ere
dito e vencida aos 20 dias de Julho de 1983.
Fica revogada a Hesolucao n.O 84/83.
As condlcoes essenciais do aval sao as cons
tantes da ficha tecnica em anexo.
Mais resolve incumbir 0 Secretario Regional
do Planeamento e Financas de outorgar no respec
tivo termo de aval.

Besolucao n. o 210/84
Ao abrigo do disposto no art." 7. do Decreta
0

Regional n. 23/79/M, de 16 de Outubro,
O

Mutuante -- Banco Totta & Acores:
Mutuario -- Industria de Lactlcinlos da Ma
deira (lLMAJ, Lda.;

Con

selho do Governo, reunido em plenario em 23 de
Fevereiro de 1984, resolveu conceder

0

aval a Em

presa de Electricidade da Madeira, E.P., para ga
rantir a subscrlcao de 8 livrancas. junto da Caixa

Econ6mica do Funchal, com os seguintes valores:
cinco de 40 000 000$00, duas de 30 000 000$00 e,
outra de 10000 000$00. Todas com vencimento no
mes de Maio de 1984. Estas iivrancas fazem 'parte
de

urn

processo

de

aqreqacao

no

valor

de

279475 contos (449475+80000+50000), e des
tinam-se

a

satlsfacao de diversos cornpromissos

anteriormente assumidos.
As presen tes Iivrancas constituem a reforma
parcial de um grupo de efeitos anteriores no valor
de 279475 contos, tarnbern avalizados pelo Go
verno Regional, descontadas na mesma lnstltuicao
de credito e vencidas no rnes de Fevereiro.
Ficam
1056/83,

Ficha tecnica

0

revogadas
1023/83;

as seguintes
97/84

(pelo

resolucoes:
valor

de

50 000 000$00, referente a uma livranca com ven
cimenta aos 4 dias de Margo de 1984).
Mais resolve incumbir

0

Secretario Regional

do Pianeamento e Finances de outorgar no res
Capital Mutuado -- 27450 000$00;
Avalista -- Governo Regional representado
pelo Secretarlo Regional do Planeamento e Finan
gas;

pectivo terrno de aval.
Presidencia do Governo Regional. -- 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jardim.

Titulacao -- Livranca:

Hesolucao

Prazo -- 181 dias;

1'1."

211/84

Taxa de Juro -- Normal (juros calculados a
taxa apllcavel a operacces activas de prazo cor
respondente);

o Conselho do Governo, reunido em plenario
ern 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:

Plano de Amortizacao -- Uma prestacao pelo
valor integral;

Autorizar a Secretaria Regional do Planea
mento e Financas a adqurrir uma viatura de 19
lugares que sera afecta a Secretaria Regional de
Educacao e destinada ao transporte de alunos da
Escola Preparat6ria da Ponta do Sol.

Data de consolidacao
nei ro de 1984.

Funchal, 19 de Ja

Outras condicoes -- As normals exigidas para
operacoes do mesrno tipo.

A viatura substltulra a actual que atingiu
estado de completa inoperacionalidade.

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

Presidencla do Governo Regional. -- 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncslves Jardim.

0
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Hesolucao n: 212/84

cao Desportiva e Cultural do Faial, destinado ao
IV Festival da Cancao do Faia1.

o Conselho do Governo. reunido em plenario
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:

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

Aprovar 0 Decreto Regulamentar Regional que
aplica as carreiras de pessoal auxiliar do quadro
da Dtreccao Regional de Educacao Especial, 0 re
gime previsto no Decreto Regulamentar n." 10/83,
de 9 de Fevereiro, com as alteracoes ja introdu
zidas pelo Decreto Regulamentar Regional n."
19/83/M, de 29 de Agosto.

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:

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

Atribuir um subsldio de 120 contos a Banda
Municipal de Camara de Lobos, destinado a aqui
slcao de instrumentos.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

Besolucao n: 213/84

o Conselho do Governo debrucou-se sobre
problema da escassez de semilha.

Resolucao n." 215/84

0

Com efeito, dada a fraca producao deste ano,
decorrente de varias condtcoes, principalmente de
natureza meteoroloqlca, um normal comportamen
to do mercado fez subir os precos devido ao au
mento do poder de compra e a diminulcao do pro
duto.
Assim, 0 Conselho do Governo, reunido em
plenario em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu in
tervir, tendo autorizado a irnportacao de semilha
o que fez ja baixar os precos relativamente.

Hesolucao n.

O

216/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:
Atribuir um subsfdio de 350 contos a Oficina
de Instrumentos Musicals. destinado ao desenvol
vimento das suas actividades.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jardim.

No entanto, dada a forma como funcionam os
pequenos produtores agricolas, recusando-se e irn
possibilitados de contabilidade organizada, nal
guns casos vem-se tornando bastante dificil as
briqadas de flscallzacao econornica controlar os
precos, dado que 0 primeiro documento escrito
sabre 0 qual se exerce a fiscallzacao apenas, no
circuito, surge originado pelo lnterrnediarlo-arrna
zenista

Conceder urn subsidio de 50 contos ao «Gru
po Musical 20 de Maio de 1932", destinado ao de
senvolvimento das suas actividades.

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

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

Hesolucao n.' 2':4/84

Resolucao n." 217/84

o Conselho do Governo. reunido em plenarlo
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:

Hesolucao n." 21B/34

o

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:

Atribuir um subsfdio de 120000$00 a Associa

Encarregar 0 Secretario Regional do Equipa
mento Social de abrir concurso publico para a

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:
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Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jardim.

Resolucao n.O 219/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:
Encarregar 0 Secretarlo Regional do Equipa
mento Social de abrir concurso publico para a em
preitada de abastecimento de aqua
Pousada do
Pico do Arieiro.

a

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

Hesolucao n.O 220/84
No uso da faculdade resultante do Decreto
-Lel n." 171/83, de 2 de Maio, 0 Conselho do Go
verne, reunido em plenario em 23 de Fevereiro
de 1984, resolveu:
Nos term os e ao abrigo dos artigos 10.° e
14.° do Decreto-Lei n.O 845/76, de 11 de Dezem
bro, nas redaccoes introduzidas pelos Decretos
-Leis n.O S 154/83, de 12 de Abril, e 413/83, de 23
de Novembro, ficam declarados de utilidade pu
blica, com caracter de urqencia das expropriacoes,
as im6veis constantes da planta anexa, localize
dos no Sftio do Monte das Tercas, freguesia e con
celho de Ponta do Sol, necessaries a «Obra de
construcao do ediffcio escolar (com 8 salas), do
Nucleo do Monte das Tercas - Ponta do Sol", a
realizar par este Governo Regional, atraves da
sua Secretaria Regional do Equipamento Social.
Simultaneamente e em consequencia, nos ter
mas do n.O 1 do Artigo 17.° do citado Decreta-Lei
n," 845/76, e autorizada a sobredita Secretaria Re
gional do Equipamento Social a tamar posse adrni
nistrativa dos mesmos im6veis par se considerar
essa posse lndispensavel ao infcio imediato dos
trabalhos respectivos.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jardim.

Resolucao n.' 221/84

Usando da cornpetencla que Ihe e conferida
pelo Decreta-Lei n." 171/83 de 2 de Maio, a Con
selho do Governo, reunido em plenario em 23 de
Fevereiro de 1984, resolveu:
Ao abrigo enos termos dos Artigos 10. 0 e 14.°
do Decreta-Lei n.O 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
bra, ficam declarados de utilidade publica, com
caracter de urqencia das expropriacoes, os irno
veis constantes da planta anexa, localizados no
Sftio da Terra Cha, freguesia e concelho de Sao
Vicente, necessarios

a

«Obra de construcao do

acesso ao ediffcio da Estacao de Feixes Hert
zianos dos Correios e Telecomunlcacoes de Por
tugal -

Sao Vicente", a realizar par este Governo

Regional, atraves da sua Secretaria Regional do
Equipamento Social.
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e

auto

rlzada a tomar posse administrativa dos mesmos
irnoveis, nos termos do n." 1 do Artigo 17.° do

citado Decreto-Lei n." 845/76, a sobredita Secre
taria Regional do Equipamento Social, por se con-

siderar essa posse indispensavel ao iniclo ime
diato dos trabalhos respectivos.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncalves Jardim.

Hesoluceo n.O 222/84

Hesolucao n.O 224/84

o

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:

Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:

Expropriar por utilidade publica as parcelas

Autorizar a requisicao. feita pela Camara Mu
nicipal do Funchal, do desenhador principal Jose
Luis Velosa Fernandes para efeitos de participar
na equipa que tara a revlsao do Plano Geral de
Urbanizacao do Funchal.

n.O S 31, 32, 33, 34 35, 36 e 37, necessarlas

a «obra

de correccao e alargamento da E.R. 215 (Estrada
Monumental) localizadas nos Sitios da Ajuda (Pon
ta da Cruz) e Piornais, freguesia de S. Martinho,
concelho do Funchal, pelo valor de 9572000$00.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

Presidencla do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.
Besolucao n,o 225/84

Resoh.i~Zio n." 223/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenar io
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:

o Conselho do Governo, reunido em plenar io
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:

Assumir a responsabilidade perante a Ca
mara Municipal de Machico, pelo montante de
21 250000$00, correspondendo 10250000$00 a tra
balhos a mais na construcao do Caminho Munici
pal de ligac;ao entre as Sitios das Oueimadas 
Igreja d'Agua de Pena e a da Bemposta e
11 000000$00 referente a revisao de precos.

Autorizar a celebracao do contrato adicional
com a firma Tecnovia - Infraestruturas Jose Gui
Iherme da Costa, l.d.", referente a obras a mais
(correccao do tracado e pavimento da E.R. 213, en
tre a E.R. 101 (Estrela) e a Vila da Calheta) - da
empreitada de «recuperacao do pavimento da E.R.
101 entre a Calheta e Ponta do Sol", no valor de
44505800$00.

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

Presidencla do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.
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Hesolucao n.O 228/84

Beselueao n," 226/86
Nos terrnos do apoio que tem vindo a ser
concedido aos Glubes da Heqiao tendo em vista
a desenvolvimento das suas actividades amado
ras, a Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu atribuir a
cada urn deles a subsidio correspondente a 4 duo
decirnos da verba que Ihes foi concedida no ana
transacto independentemente das correccoes
que eventualmente venham a ser introduzidas no
valor dos subsidies para a ana em curso - e que
se cifram nos montantes de 2339000$00.
Presldencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

Hesolucao n.O 227/84
No ambito dos apoios concedidos as Associa
goes e Comiss6es de Juizes da Heqlao, a Can
selho do Governo, reunido em plenario em 23 de

o programa «Juventude e Trabalho», levado
a cabo em anos anteriores, vem proporcionando
aos jovens um primeiro contacto com a mundo
do trabalho, constituindo uma forma val ida e so
cialmente utll de ocupacao das suas ferias esco
lares que, simultaneamente, procura senslbiliza
-los para as problemas da sua futura inteqracao
no mercado de trabalho.
Assim, a interesse que esta lnlclatlva vem
suscitando junto dos [ovens justifica a sua reed i
cao em bases semelhantes as dos anos anterio
res, inovando-se no entanto, com a inclusao de
actividades destinadas a candidatos ao prlmelro
empreqo, a decorrer em empresas estabelecidas
na Regiao.
Tais actividades visam proporcionar a jovens
desempregados a aquislcao de alguma experlen
cia profissional que contribua para facilitar a ob
tencao de uma colocacao, prevendo-se, par outro
lado, a concessao de incentivos financeiros as
empresas participantes.

Fevereiro de 1984, resolveu atribuir a cada orga
nismo abaixo mencionado um subsidio correspon
dente a 4 duodecimos da verba que Ihes foi con
cedida no ana transacto -

independentemente

das correccoes que eventual mente venham a ser
introduzidas no valor dos subsidios para a ana
em curso:
Associacao

de

Desportos

da

Madeira



1 820000$00;
Associacao de Basquetebol do Funchal 
589000$00;
Assoclacao

de

Voleibol

do

Funchal

de

Futebol

do

Funchal

Assim, a Conselho do Governo, reunido em
plenario em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:
1 - E criado a programa «Juventude e Traba
Iho - 84", com a objectivo de proporcionar aos
jovens estudantes em ferias escolares uma ocu
pacao valida e social mente utll dos seus tempos
livres, bem como sensiblllza-los para os proble
mas do mundo laboral.
2 - 0 presente programa incluira ainda actio
vidades dirigidas a jovens candidatos ao primeiro
emprego, com a objectivo de Ihes facultar uma
primeira experiencla profissional que facilite a sua
inteqracao no mercado de trabalho.

423000$00;
Assoclacao
1 700 000$00;
Assoclacao de Desportos do Porto Santo 
33000$00;
Comissao de Juizes de Atletismo-67 000$00;
Comissao de Juizes de Natacao -

57000$00;

Total de 4689000$00.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jardim.

3 As actlvidades a desenvolver deverao
ser programadas par forma a nao interferirem com
a normal funcionamento do mercado de trabalho.
4 - 0 programa decorrera no perlodo com
preendido entre 1 de Julho a 30 de Setembro do
corrente ana e devera integrar:
a) Actividades em servicos publicos depen
dentes au nao do Governo Regional e nas autar
quias locais, para [ovens que ten ham frequentado
o ana escolar de 1983/84;
b) Actividades em empresas publlcas, priva
das au cooperativas estabelecidas na Heqiao, des
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Besolucao n.' 229/84

tinadas a candidatos ao primeiro emprego inscri
tos no Centro de Emprego do Funchal que reve
lem major dificuldade de aces so ao mercado de
trabalho.

5 -

Os services publicos que participem nas

actividades deverao proporcionar assistencia ade
quada aos jovens, tendo em conta as objectivos
referidos no nurnero 1 da presente Hesolucao.
6 -

Durante 0 periodo de duracao do pro

o

Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:
Atribuir uma cornparticipacao de 60 000 000$00
a Camara Municipal de l\t1achico, verba esta que
fica rigorosamente consignada as obras adjudica
das pela Sociedade de Empreitadas Sornaque,
SARL, de acordo com as compromissos assumidos
pelo Governo Regional, conforme a estipulado nas
Hesolucoes n.O 604/83, de 30 de Junho e 17/84,
de 5 de Janeiro.
S

grama, as empresas participantes celebrarao com
os candidatos ao primeiro emprego, contratos de
trabalho nos termos do Decreta-Lei

n." 781/76, de

28 de Outubro, sendo aplicaveis aos jovens admi
tidos as beneffcios sociais, deveres e garantias
inerentes
7 -

a sua

Presidencia do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Goncelves Jardim.

condicao de trabalhadores.

As empresas serao atribuidos incentivos

Hesolucao n.O 230/84

financeiros a contratacao de jovens, de montante
a fixar em funcao do grau de dificuldade de colo

cacao dos trabalhadores a adrnitlr.
8 -

Considerando que a partir da assinatura do
Acordo com a ADSE, foi todo a processo come
tide
Direccao Regional de Saude Publica;

a

A caracterizacao do programa, nomeada

mente actividades a desenvolver, condlcoes de
acesso, direitos e deveres dos jovens particlpan

Considerando que e aquela Direccao Regio
nal que na Heqiao, estabelece todos as contactos
com as Services Centrais da ADSE;

tes sera definida par Regulamento a aprovar pelo
Secretario Regional do Trabalho.
9 -

0 programa sera executado no ambito

cia Dlreccao Regional do Emprego e Formacao Pro
fissional devendo da sua elaboracao, coordenacao,
acompanhamento e avaliacao incumblr-se a grupo
de trabalho para 0 efeito designado pelo Secreta

Considerando que nao ha vantagem nenhuma
em que os circuitos dos documentos dos diversos
departamentos do Governo se facarn atraves do
Gabinete da SRAS, ate pelo contrario so demora
o processo;

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 23 de Fevereiro de 1984, determina que:

rio Regional do Trabalho.
10 -

A Secretaria Regional do Trabalho des

tacara os meios materiais e humanos considera
dos necessarios ao iancarnento e execucao do pro

/1.. partir desta data, todos as Services depen
dentes do Governo, passem a enviar os documen
tos relativos a ADSE, directamente
Direccao
Regional de Saude Publica, situada a Rua das
Pretas, n." 1, no Funchal.

a

grama.
11 -

Os encargos com a realizacao do pro

grama serao suportados pel a Gabinete Regional
de Gestae do Fundo de Desemprego, ao abrigo do

Presidencla do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gonr;:alves Jardim.

disposto na alinea e) do n.O 1 do artigo 51.° do
Decreta Regulamentar Regional n.? 2/81/M, de 26
de Fevereiro, ficando este organismo incumbido
dos respectivos processamentos.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Goncelves Jardim.

o Conselho do Governo, reunido em plenarlo
ern 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do contrato da ernprei
tada de «Execucao de micro estacas - Porto da
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Cruz», de que e adjudlcataria a firma Geocontrole
- Gabinete de Geotecnia e Topografia, l.d.":

que sao expropriados os herdeiros de Maria da
Concelcao Alencastre Telo;

b) Delegar os poderes de representacao da
Heqlao Aut6noma da Madeira, na asslnatura do
contrato, no Secretario Regional do Equipamento
Social.

b) Delegar os poderes de representacao da
Regiao Aut6noma da Madeira, na assinatura do
auto, no Secretarlo Regional do Cornercio e Trans
portes.

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

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

Goncalves Jardim.

Goncelves Jardim.

Hesoluceo n.O 235/84

Resolucao n.O 232/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:

a

Atribuir
Camara Municipal da Calheta a ver
ba de 20000000$00, para investimentos do Plano
de 1984 daquela autarquia.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joeo Cardoso

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do auto de expropriacao
da parcela de terreno n." 39, necessaria
obra de
«Esforco de repovoamento florestal da IIha do
Porto Santo», em que sao expropriados Jose Pe
dro de Melim e consorte D. Adelaide Esc6rcio de
Melim;

a

Goncelves Jardim.

Hasolucao n.O 233/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:

a

Proceder ao auxilio financelro
firma Agos
tinho de Sousa & Camacho, Ld.a, que revestira a
forma de cornpartlcipacao atraves da boniflcacao
da taxa de juro, conforme 0 estipulado na clausula
quarta do projecto de protocolo celebrado entre
o Governo Regional e 0 Banco Totta & Acores, por
raz6es que se prendem com a natureza, dimensao
e caracterlstlcas do investimento que se encon
tra em fase avancada de concretlzacao, e fica
situado na Cancela ICanlcol.
Presldenc!a do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso

Goncelves Jardim.

Hesoiucao n." 234/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do auto de expropriacao
da parcela de terreno n.? 36, necessaria
obra
de «Arnpllacao do Aeroporto do Porto Santo», em

a

b) Delegar os poderes de representacao da
Heqiao Aut6noma da Madeira, na asslnatura do
auto, no Secretarlo Regional da Agricultura e Pes
cas.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

Goncelves Jardim.

Besolucac n.O 236/84

o Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do auto de expropriacao
da parcela de terreno n." 53, necessaria
obra de
-Esforco de Repovoamento Florestal da Ilha do
Porto Santo», em que sao expropriados Manuel
Alves da Trindade Junior e consorte D. Maria da
Camara;

a

b) Delegar os poderes de representacao da
Heqiao Aut6noma da Madeira, na assinatura do
auto, no Secretario Regional da Agricultura e Pes
cas.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

Goncelves Jardim.

8 DE MAH<;O DE 1984
-----------------~---------------

-------------

-

-

-------

Hesolucao n." 237/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenarto
em 23 de Fevereiro de 1984, resolveu:

113
-----~----------------

Bectlflcacao
Hectlftcacao da Hesolucao n." 124/84, de 26
de Janeiro.
Na Resolucao n." 124/84, de 26.1.84, on de se
Construtores, ACE", devera ler-se
«Riqeral - Construtores, ACE e Joao Jacinto To

Aprovar, para efeitos de novo visto, as minu
tas relativas aos contratos de arrendamento visa
dos pela Comissao de Contas no ana transacto.

me,

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

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

Goncelves Jardim.

doso Gonceives Jardim.

Ie «Rlqeral -

Ld.a".
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Preen deste numero: 24$00
-Toda a correspondencia, quer of i
clal, quer rei at iva a aruinclos e a
assinaturas do Jornal Oflcial deve
ser dirlglda
dencla

do

Madelra»,

a

Secretarla da Presl

Governo

Regional

da

ASSINATURAS
As t res series AnD 1 650$00
A!.' se rre
650$00
A 2."
650$00
"
650$00
A 3.'

Semestre

»

"
"

000$00
350$(}8
350$00
350$00

Nfun€I'OS 'b Suplementos - pr ccc par pagtna, 1$50
A estes valores aerescern os portcs de correio
(Por-tarda n.v 268/82, de 28 de Dezembro)

Cornposicao e Irnpressao Tip. «Jornal da Madeira»

«0 preco dos anunclos e de 10$
a linha, acrescido do respectivo irn
posto do Selo, dependendo a sua
publicacao do pagamento antecipa
do a efectuar na Secretaria da Pre
sidencia do Governo Regional da
Madeira».

