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Despacho Conjunto n." 31/i\.4E ,84

5 de Abril de 1984
276/84:

Encarreqa 0 Secretario Regional do Trabalho. devida
mente assessorado pelo Secreti'irioRegional de Agri
cultura e Pescas, para estebelecer imediatamente ne
g~c;a({6es cern a firma William Hinton & Sons, Ld.'
vlcan-io encontrar solucao em funcac de resolucoes
antes tcmadas em re.acao aquela empresa.
Rcsolu<;ao n.' 277/84:

ASSEMBLEIA REGIONAL
Decreto Legislativo Regional n." 4/34/[,1:
Fixa as sancoes psla violacao do dlsposto no Decreta
Reg'Ulamentar 'Regiona: n. 7/82/M, de 1 de Junho
(sujeita a medidas preventivas as margens das estra
das regionais).
O

Pes o've aplicar a Adrninistracao Regioncl Autonoma
a Tabela de Ajudas de Custo,constantes da Portaria
132/84, de 2 de Marco, com efeitos a partir de 1 de
J8!1eiro de 1984, continuando a apllcar-se os valores
correctives a que se reporta a Portarla do Governo
Regional n.O 3/78, de 28 de Feverelro.
Re50!U~;;0 n.:

278/84:

COVERNQ REGIONAL
Decreto Heqularnentar Regional n.

O

3/84/i'.{;:

Apllca a Regiao Autcnorna da Madeira a Estatuto das
lnstltulcoes Particuiar cs de Solidariedade Social.

PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL
Reso~u~::o n.

O

273/84:

Aprova a minuta do contrato adicional para execucao
da obra de -Becupsracao do Pavimento daE. R. 101,
Ribeira Brava - Estreito de Camara de Lobes» e de
'ega os poderes de representacao da Regiao Aut6
noma, na assina.ura do con.rato. no Secretarlo Re
gional do Equipamento Social.
Hesolucao n. 274/~4:
O

Aprova of] minuta do contrato para as «Sondaqens rna
rltimas para a estacao de recepcao e expedlcao de
cirrrento a granel do Carneal» e delega as poderes
de repr eserrtacao da Regiao Aut6noma, na asslnatura
do contrato, no Secretario Regional do Cornerclo e
Transportes.

Reso!w;:ao n." 275/84:
Resolve propora Camara Municipal do Porto Santo
que, em abertura de novos arruarnentos consldere
os names e esforco exemplar dos dois trabalhadores
faecldos aquando da execucao dessa obra, para efei
lOS de toponimia.

Resolve fazer Ci distribuicao da irnportancia
34331 300S00 as autarqulas da Regiao.
Resolu~ao

de

n." 279/84:

Resolve fazer a d.stribulcao da irnpurtancla
51 497 OOOSOO, as autarquias da Regiao.

de

Reso!uc;.ao n.: 2f'0/84:
Concede Java! a Empresa de E'ectricidade da Ma
deira, E.P. para garantir a subscricao de 8 llvrancas
qua fazem parte de um processo de agregac;ao no
valor de 280 000 000$00.
Resolucao n," 281/84:

Subsldia em 50% a instalacao
jerico» a ser instalado na Faja
tiva da «Sociedade Aqricola da
dicionando a ccncessao deste
dlsponlbilldade para 0 -servlco
res da zona.
Reso!u~ao

n.

O

de -rnonta-carqas tele
dos Padres, de Inlcla
Faja dos Padres» con
subsidio a sua total
de todos us aqrlculto

282/84:

Determina que as processamen.os :legal e contabllls
tieo de deterrninadas pensoes emergentes de aciden
tes de trabalho, deflnidas atraves do Tribunal do Tra
baiho e considerando que 0 Governo Regional assume
a responsabilidade pelo seu pagamento, efectuar-se-ao
pelos servicos Administrativos e de Contabilidade da
Secretaria Regional do Planearnento e Flnancas, a par
tir de 1 de Maio de 1&34.
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Resclucl o n," 283/84:
Actua.iza a renda
tetras freguesia e
encontra instaJado
da lntendencta de

do predio urbano ao sitio cas Fei
concelho de Sao Vicente, onde S8
0 Posto de lnseminacao Artificial
Pecuaria.

Hesolucao n." 284/84:
Actualiza a renda do prerlio urbane ao sitio da Mur
teira, freguesia e concelho da Ribeira Brava. onde
se encontra instalado 0 Posto de Sanidade Vegetal
da Ribeira Brava

NOMERO 10

roga por um ano 0 prazo de vigencia das medidas
preventivas estabelecidas no Decreto RegtJl,amentar
Regional n. 7/82/M, de 1 de Junho -.

Besolucao n.

O

294/84:

Assume a responsabilidade pelo pagamento da em
preitada referen ;e a rede de aducao e distribuicao
de agua dorniclllarla entre a Quinta Grande e 0 Es
treito de Camara de Lcbos.

Besolucao n.' 295/84:
Assume a r esporrsabilidade da empreitada de abas
tecirnento de aqua ao Canical.

Resoluc::ao n." 235/34:
Atribui urn subs idio de 300000$00, a fim de custear
despesas com a rea'izacao do III Festival Infantil da
Cancan.

Pesolucao n.: 285/84:

a

Atribui um subsidio no valor de 10000S00
Comissao
de Alunos do 9.' ana do Coleqio Missionar!o.
Resoluc::ao n." 287/84:
Encarrega a Secretaria Regional de Educacao de pre
mover urna homenagem publica a Senhora Professora
D. Maria Bernardete Jardlm Goncalves.

Hesulucao n.O 288/84:
Autoriza a firma Motel Soeiedade de Montagens
e Estudos Tecnicos , l.d.' {j substitulr a garantia ban
carla de 2397948$00 por igual lrnportancia a reter
pelo Governs Regional e a deduzir, no valor dos tra
balhos executados na «ernpreitada, de instalacao do
Lar de 3.' ldade » para efeltos do respectivo contrato.

Besolucao n.' 289/84:
Autoriza a celebracao do con-rate com 0 Gabinete
GRID «Consultas, Estudos e Projectos de Enqe
nharia » , para a elaboracao do projecto de nova ponte,
na Ribeira do Faial.

Resolucao n.: 290/84:
Autoriza 0 contrato adicional com a firma Ramalho
ROSCl, Ld.' referente as obras do Parque de Lazeres
do Montado do Pereiro.

Besolucao n." 296/84:
Aceita a
Municlpa'
«Joaquirn
objecto a

cessao da posicao contratual da Camara
de Machico no contrato celebrado com
Francisco dos Santos, Ld.', e que tern par
execucao da ernpreltada de obras publicas
denominada "Campo de Jogos do Porto da Cruz .. e
mandata 0 Secretar!o Regional do Equipamento Social
para em representacao da Regiao Autonorna da Ma
deira outor qar na escritur a publica que formalizara a
cessao da poslcao contratual.

Resoluc::2:o n." 297/84:
0 aval a Transfunchal, Transportes Urbanos,
garantirc;s subscrrcao de tres letras, a Faver
Fernando R. Gouveia, Ld.': com os seguintes
10800000800, 3400000$00 e 2000000$00,
ineumbindo 0 SecretarioRegiona: do Planeamento e
Financas C:e outorqar no respectivo termo de aval.

Concede
l.d." para
da Firma
valoras:

Pesohrcao n." 298/84:

Atribui urn subsidio no valor de 15344815$50 a Uniao
das Conperativas Agricolas de Lacticinios e Produto
res de Leite da llha da Madeira. UCALPLIM.
Resoluc::ao n.: 299/84:
Concede 0 aval a Transfunchal. Transportes Urbanos.
l.d.", para garantir a subscricao de tres letras, a favor
cia UTIC - Uniao de Transportes para lrnportacao e
Comerclo, l.d.', com os seguintes valores: cuas de
9000000S00 e outra de 6200000$00 incumbindo 0
Secretario Regional do P'anearnento e Financ;as de
outorqar no respectivo termo de aval.

Hesolucao n." 291/84:
Resolucao
Adjudica a firma Prebel - Sociedade Tecnica de Pre
-fabrlcacao e Construcao , Ld.' 0 fornecimento de 300
toneladas de ernulsao betuminosa ECM 2 e 30
toneladas de ernulsao betuminosa ECR 1, autori
zando a celebracao do respecnvo centrato.

Resolucao n.' 292/34:
Adjudica a firma Pollmaquina Equipamentos Indus
triais da Madeira, Ld.', 0 fornecimento de guardas me
talicas destinadasa E. R. da Santa ao Paul da Serra,
autorizando a celebrac;ao do respectivo contrato.
Resoluc::ao

n:

293/84:

Aprova a Decreto Regulamentar Regiona: que "pror

n,O 300/84:

Atribui um subs ldio de 100000S00 aos Centres de
Cultura e Desporto da Saude e Sequranca Social.

Hesolucao n.' 301/84:
Autoriza a aquisicao duma arnbulancia de apolo ao
Cen .r o de Saude da Calheta.
Resolut;:=o

n.O 302/84:

Aplica ao pessoal das Instituic;6es Particulares de
So'idariedade Social a 'actualizac;ao das tabelas de
vencimentos dos funcionarios da Administrac;ao PU
blica eo quantitativa e regime da atribuic;80 do subs!
dio C:e refeiC;80 previsto's respeotivamente pelos De

5 DE ABRIL DE 1984
cretosLeis
relro.
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n." 57·C/84 e 57-8/84. de 20 de Feve

de Regiao Aut6noma da Madeira na asstnatura do
contrato, no Se cretar io Regional do Equi;Jamento So
cial.

Hesolucao n." 303/84:
Resolucao n." 313/84:
Aprova 0 Decreto Beqularnentar Regional que «acrova
o novo quadro de pessosl que integra as valencias
de apoio ao Gabinete do Secretario Regional dos As,
sun os Socials em conformidade com 0 disposto no
Decl'eto Regional n." 13/84/M. de 23 de Junho »
Rcsolu9ao n." 304/84:

Aplica a Alcinda Gomes Teixeira. a pena de dernissao
prevista na al inea g) do art.' 11.' do Decreta-Lei n."
191-'0/79. com as efeitos :egaimente prevlstos. ap6s
instauracao de processo disciplir.ar.
Reso!Ul;30 11," 314/84:

Atrlbui um subs idio de 50 contos ao atleta Jose Bap
tista.
Resoluc;:ao n." 305/84:

Aprova a minuta do contrato adiciona' (terceiro mapa)
da empreitada -Hospicio Imperatriz D. Amelia» e de
'ega os poder es de repre sentacao da Regiao Auto
noma da Madeira, na assinatura do contrato, no Se
cretar!o Regional do Equipamento Social.
ResolUl;:iio n." 306/84:
Delega os poderes de represen acao da Regiao Auto
noma, na assinatura dos contratos suplementares para

execucao das obras"Construga'J de 204 fogos 
Nazare I» e «Infraestruturas do Plano Integrado da
Nazare -- 1.' fase-, no Secr etarto Regiollal do Equi
parnento Social.

Concede 0 aval a firma Tecnovia Infraestruturas
Jose ,Guilherme da Costa, Ld.' para qarantir a subs
crtcao de uma livranca no valor de 33291671$50, in
cumbindo 0 Secreta rio Regional do Planearnento e Fi
nancas de outorqar no respectivo terrno de aval.

Besolucao 11." 315/84:
Concede 0 ava! a firma Tecnovia lnlraestruturas
Jose Culherme da Casta. l.d." para garantir a subs
crlcao de urna llvranca no valor de 20604118$50, in
cumbindo 0 SecretarioRegional do Planeamento e
Financas de outorgar no respectivo termo de aval.

Hesolucao n.: 316/84:
Atribu] um subsidio de 5561 264800 a Comissao Fa
briquelr a da Paroquia de Sao Francisco. na Calheta.
Hesolucao n." 317/84:

Aprova 0 orcarnento para 0' ano de 1934 do Gabinete
Heqlonal de Gestae do Fundo de Desemprego.

Subdelega no Secreta rio Regional do Equipamento So
cia! as poderes deeqados pela Resolucao n." 178/84
110 Secretario Regional do Cornercio e Transiortes.

Resolu9ao n." 308/84:
Concede 0 aval a Ernpreaa de Electricidade da Ma
deira. E.P.. pam qarantir a subscrlcao de duas livr an
gas no valor de 17500 OOOSOO cada, incurnbindo 0 Se

cr etar io Regional do Planeamento e Financas de ou
torqar no respectivo terrno de aval.
Rcsolut;ao n." 309/84:
Procede a um adian amento ate ao mes de Julho do
cnrrents ana {inclusive] do subsidio mensa' atribufdo
a empresa concesslonarla de Transportes Publicos na
Ilha dJ Porto Santo.
Resolul;ao n." 310/84:

Resoluc;:ao n." 311/84:
Autoriz8 a Secretana Regional do PI<lnealllento e FI
nang3s a tomal- aiguma3 medidas rel'acionadascom
o emprestimo obrigacionista de 3 milh5e3 de contos
contraido pea Regiao Aut6noma da Madeira.

n.' 312/84:

Aprova a minuta do contra 0 p'qra «Reconhecimento
e locaiizagao de Illanchas de inertes para apoio a cons
t,-ugao civil" e delega os

Aprova a rninuta do auto de exproprlacao das par'
celas de terreno n." 31. 32. 33. 3£;. 35, 36 e 37. neces

a

sarias
«Obr a de correccao e alargamento da E.R.
n.' 215 [Estreda Monumental}. localizada nos sitios
da Ajuda (Penta da Cruz) e Plornais, freguesia de
Sao Martinho. concelho do Funchal» e de'ega as po
deres de repres entacao da RegJao Aut6noma da Ma
deira. na assinatura do auto. no Secretario Regional
do Equinamento Social.

Hesolucao n." 319/84:
Aprova a rninuta do auto de sxproprlacao necessana

Atrlbul um subsidio de 17990268800 as ernpresas de
Transportcs Urbanos e Interurbanos, relativo ao mes
de Margo.

P.CSO!Ul;::O

Hesolucao n." 318/84:

poderes de repreS'entagao

a obra de «Hecuperacao Urbanlstica e Historica da
Casa de Colombo e zona envolvente. englobando 0
passal da lqreja e Casa Paroquial da Par oquia de
Nossa Senhora da Piedade , na l.ha do Porto Santo»
e clelega as poderes de r epr es nracao da Regiao Au
tcnorna na assinatura do .auto, no Secretarlo Regional
do Eq~ji,=amento Social.
Resolulfao n." 320/84:
Aprova a minuta do auto de expropriagao necessana
a cbra de "Recuperagao Urbanistica e Historica da
Gasa cie Colombo e Zona Envolvente. englobando 0
passa! dalgreja e Casa Paroquial da Paroquia de
Nossa Senhora da Piedade. na Ilha do Porto Santo»
e de'ega as poderes de represent,agao da RegiaJ Au

I
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I SERlE tonoma, na assinatura do auto, no Secretario Regional
do Equlparnento Social.

Hesolucao

11."

321/84:

Aprova a minuta do auto de expropnacao do im6vel
necessaria
mstalacao do Tribunal Judicial do Porto
Santo e de!ega os poderes de representacao da Re
glao Autonorna da Madeira, na assinatura do auto,
no Secretario Regional do Equipamento Social.

a

GABINETE DO MINISTRO DA REPUBLICA PARA A
REGIAO AUT6NOMA DA MADEIRA, MINISTERIO
DA EDUCA:CAO E REGIAO AUTONOMA
DA MADEIRA
Por ter sido publicado com Inexactldao no Die
rio da Republica, 2: serie, n." 49, de 27 de Feverei
ro de 1984, novamente se publica 0 seguinte:
Despacho conjunto n.O 31/ME/84

Besolucso n." 322/84:
Autoriza 0 notario privative do Governo a se des.ocar
it Ilha do Porto Santo a fim de proceder it celebracao
das aetas e autos de exproprlacao relativos aos expro
priados residentes naquela ilha,conferindo ao Dele
gado do Governo rHegional na Ilha do Por:o Santo,
os pod are's para, em representacao da Hegiao Auto
noma da Madeira, outorgar e asslnar as aetas e os
autos de expropriacao referldos.
ResoIUt;:ao n." 323/84:
Procede it rectificacao da resolucao n.O 272/84, de
8.3.84.
ResolUt;ao n." 324/84:
Concede 0 ava, 8 Cooperativa Agricola do Funchal,
SCRL para garantir a subscricao de urna Jivranca no
valor de 49000000$00, incumbindo 0 Secretar!o Re
gional do Planearnento e Flnancas de outorgar no
respectlvo termo de aval,
Hesolucao n." 325/84:
Antecipa 0 paqarnento de quinze milh6es de escudos
(15000000$00)8 Camara Municipal do Funchal.

Besolueao n," 326/84:
Reformula as condlcoes do financlamento que sera
garantido atraves da subscrtcao de uma 'Uvranr;a no
valor de 7751 872800 junto da C.. ixa Econornlca do
Funchal, de forma a permitir a viabilidade financeira
da empresa Fernando Alves e outros, incumbindo 0
Secretarlo Regional do Planeamento e Flnancas de
outorgar no respectivo termo de aval.
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Para os efeltos do n.O 44 do Despacho Norma
tivo n.O 194-A/83, de 21 de Outubro, a articulacao
entre 0 Mlnlsterto da Educacao e a Comissao Re
gional para 0 Ensino Tecnico-Profisslonal na Re
giao Autonorna da Madeira, composta por:
Licenciada Ana Isabel da Costa Spranger, di
rectora de servlcos do ensino secundarlo, da Se
cretaria Regional da Educacao, que coordenara:
Engenheiro Vitorino Augusto de Lima Seixas,
director de servlcos de formacao da Secretaria Re
gional do Trabalho;
Licenciado Carlos de Almeida Estudante, direc
tor de servlcos de estudos e planeamento da Se
cretarla Regional da Educacao:
Licenciada Arrnanda Maria Fonseca Meneses
Brum, tecnlca superior da Dlreccao Regional do
Planeamento, da Secretaria Regional do Planeamen
to e Hnancas,
sera feita pelo licenciado Carlos Lelis da Camara
Goncalves, assessor destacado nos servlcos cen
trais.
Gabinete do Ministro da Republica para a Re
qiao Autonorna da Madeira, Mlnisterio da Educacao
e Heqiao Aut6noma da Madeira, 26 de Janeiro de
1984. - 0 Ministro da Republica para a Heqiao
Aut6noma da Madeira, Uno Dies Miguel. - 0 Mt
nistro da Educacao.Jose Augusto Seabra. - 0 Se
cretario Regionai da Educacao, Eduardo Berets de

Castro.
(Nota: Publicado no «Diarto da Republica», II Serle, n.O 74
de 28.3.1984).

Hesolucso n," 327/84:
Submete a pareeer do Conselho Regional do P'ano a
proposta do Plano de lnvestlrnentos e Despesas de
Desenvolvimento da Adrnlnlstracao da Reqiao Auto
noma da Madeira para 1984.

ASSEMBLEIA REGIONAL
Decreto Legislativo Regional n.O 4/84/M
de 21 de Mar~o

SECRETARIAS REGIONAIS DA AGRICULTURA
E PESCAS E DO COMERCIO E TRANSPORTES

Fixar;ao de sancoes pela vlolacao do disposto no Decreta
Regulamentar Regional n," 7/82/M, de 1 de Junho

Portarla n," 27/84:
Estabelece os precos maximcs de venda de carne
de galo, galinha e fran go.

Considerando a necessidade de estipular san
coes pelas contravencoes ao disposto no Decreto
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5 DE ABRIL DE 1984
Regulamentar Regional n.O 7/82/M, de 1 de Junho,

a Assembleia Regional da Madeira decreta, nos
terrnos da alinea a) do artigo 229.° da Constitui
cao,

0

sequlnte:

Artigo 1.0 - 1 - A infraccao do disposto no
artigo 2.°, n.O 1, alineas a), b), c), d) e f), do De
creto Regulamentar Regional n." 7/82/M, constitui
contra-ordenacao punfvel com a coima de 20000S
200 000$. Sendo 0 infractor pessoa colectiva, a coi
ma aplicave! podera elevar-se ate ao montante ma
ximo de 3000000$.
2 - A infraccao do disposto na alinea e) de
vera ser aplicado 0 preceituado no Decreto Legis
latlvo Regional n.o 10/83/M, de 1 de Agosto.
Art. 2.° As colmas previstas no artigo anterior
serao aplicadas sem prejuizo das sancoes constan
tes do artigo 6.° do Decreto Regulamentar Regional
n." 7/82/M, de 1 de Junho.
Aprovado em sessao plenarla em 1 de Feve
rei ro de 1984.

o

Presidente da Assembleia Regional, Ema
nuel do Nascimento dos Santos Rodrigues.
Assinado em 20 de Fevereiro de 1984.

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

GOVER NO REGIONAL

Decreto Regulamentar Regional n.03/84/M
de 22 de Marco
Apliea

a Hegiiio

Autonoma da Madeira

trutura e objectivos do sistema de sequranca so
cial definido para esta Regiao Autonorna:
Conslderando que a aplicacao deste diploma a
Regiao Aut6noma da Madeira se reveste de grande
interesse, na medida em que cria urn instrumento
juridlco indlspensavel ao enquadramento legal das
actividades desenvolvidas pelas lnstitulcoes parti
culares de solidariedade social, ao mesmo tempo
que contribul decisivamente para a sua valoriza
<;ao;
Considerando que 0 disposto no artigo 3.° do
Decreto-Lei n.O 119/83, de 25 de Fevereiro, diz ex
pressamente que a apllcacao do Estatuto nas Re
gioes Aut6nomas dos Acores e da Madeira sera
determinada, corn as adaptacoes necessarlas, em
diplomas adequados dos respectivos Governos Re
gionais:
Nestes termos, ao abrigo da allnea b) do ar
tigo 229.° da Constltuicao e da alfnea b) do artigo
33.0 do Decreto-Lei n.O 318-0/76, de 30 de Abril, 0
Governo da Reqiao Aut6noma da Madeira decreta
o seguinte:
Artigo 1.° E aplicado a Regiao Aut6noma da Ma
deira, com as necessartas adaptacoes, 0 Estatuto
das lnstltuicoes Particulares de Solidariedade So
cial, aprovado pelo Decreto-Lei n. 119/83, de 25
de Fevereiro, que vai anexo ao presente diploma.
O

Art. 2.° 0 presente diploma entra em vigor no
dia seguinte ao da sua publicacao.
Aprovado em plenarlo do Conselho do Governo
Regional em 12 de Janeiro de 1984.
o Presidente do Governo Regional, Alberto
Joao Cardoso Goncelves Jardim.
Assinado em 2 de Fevereiro de 1984.
Publique-se:

o

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

o Estatuto das lnstitulcoes Particulares de Solidariedade Social

Considerando que 0 Decreto-Lei n." 119/83,
de 25 de Fevereiro, aprovou 0 novo Estatuto das
lnstitulcoes Particulares de Solidariedade Social,
no qual se procede reqularnentacao global da acti
vidade destas lnstltulcoes, tanto nos aspectos liqa
dos a sua orqanlzacao interna, como naquilo que
se relaciona com os poderes de tutela atribuidos

a

ao Estado:
Considerando que 0 referido diploma contern
normas tendentes a alrnpllficar e racionalizar as
accoes de relacionamento destas instituicoes com
os servlcos cornpetentes do Estado e, simultanea
mente, consagra princfpios compatfveis com a es

ESTATUTO DAS INSTITUI<;OES PARTICUlARES
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
CAPITULO I

Das lnstltulcoes particulares
de solidariedade social em geral
SECC;Ao I
Dlsposieoes gerais
ARTIGO

1.°

(Defini4;iio)

1 ~ Sao institulcoes particulares de solida
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riedade social as constitufdas, sem finalidade 11I
crativa, por iniciativa de particulares, com 0 pro
posito de dar expressao organizada ao dever mo
ral de solidariedade e de [ustica entre os indivf
duos e desde que nao sejam administradas pelo
Estado ou por um corpo autarquico. para prosse
guir, entre outros, os seguintes objectives. me
diante a concessao de bens e a prestacao de ser
vlcos:
a) Apoio a criancas e [ovens:
b) Apoio a familia;
c) Apoio

a inteqracao

social e comunitaria:

d) Proteccao dos cidadaos na velhice e inva
lidez e em todas as sltuacoes de falta ou diminui
gao de meios de subsistencia ou de capacidade
para 0 trabalho;
e) Promocao e proteccao da saude, nomeada
mente atraves da prestacao de cuidados de me
dicina preventiva, curativa e de reabllltacao:
f) Educacao e formacao proflsstonal dos cida

I SERlE -
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NUMERO 10

b) Federacoes:
c) Contederacoes.
ARTIGO 3.°

(Autonomia das instituicoes]

1 - No ambito da Ieqislacao aplicavel, as ins
titulcoes escolhem Iivremente as suas areas de
actividade e prosseguem autonomamente a sua
acc;:ao.
2 - Com respeito pelas dispoaicces estatu
tarias e pela leqislacao aplicavel, as lnstituicoes
estabelecem livremente a sua orqanizacao interna.
ART/GO 4.°

(Apoio do Estado e das autarquias)

1 - 0 Estado ace ita, apoia e valoriza 0 con
tribute das instltulcoes na efectivacao dos direi
tos sociais.

g) Hesolucao dos problemas habitacionais das
populacoes.

2 - 0 contributo das Instituicties e 0 apoio
que as mesmas e prestado pelo Estado concreti
zam-se em forrnas de cooperacao a estabelecer
mediante acordos.

2 - Alern dos enumerados no numero ante
rior, as instttulcoes podem prosseguir de modo
secundario outros fins nao lucrativos que com
aqueles sejam compativeis.

3 - As institulcoes podem encarregar-se me
diante acordos, da qestao de lnstalacoes e equi
pamentos pertencentes ao Estado ou a autarquias
locals.

3 - 0 regime estabelecido neste diploma nao
se aplica as mesmas Instituicdes em tudo 0 que
respeite exclusivamente aos fins referidos no nu
mero anterior.

4 - 0 apoio do Estado e a respect iva tutela
nao pod em constituir lirnitacoes ao direito de livre
actuacao das instituicoes.

dacs:

ARTIGO 5.°
ARTIGO 2.°

(Formas e agrupamentos das lnstttulcoes)

1 - As institulcoes revestem uma das for
mas a seguir indicadas:
a) Associacoes de solidariedade social;
b) Assoclacoes de voluntaries de accao so
cial;
c) Assoclacoes de socorros mutuos:

(Direitos dos beneflciarios]

1 - Os interesses e os direitos dos bene
ficiarios preferem aos das proprlas lnstitulcces.
dos associ ados ou dos fundadores.
2 - Os beneficiarlos devem ser respeitados
na sua dignidade e na intimidade da vida privada
e nao podem sofrer dlscrlrnlnacces fundadas em
crtterios ideoloqlcos, politicos, confessionais ou
raclals.

d) Fundacoes de solidariedade social;
e) Irmandades da misericordia.
2 -

Estas instltulcoes podem agrupar-se em:

a) Unioes:

3 - Nao se consideram discrtminacoes que
desrespeitem 0 disposto no nurnero anterior as
restricoes de ambito de accao que correspondam
a carencias especfficas de determinados grupos
au categorias de pessoas.
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ARTIGO 6."

ARTIGO 10.°

(Respeito pela vontade dos fundadores e foro competente)

(Elaboracao dos estatutos)

1 - A vontade dos fundadores, testadores
ou doadores sera sempre respeitada e a sua inte
gra<;:ao orlentar-se-a por forma a fazer coincidir os
objectivos essenciais das lnstltulcces com as ne
cessidades colectivas em geral e dos beneficia
rios em particular e ainda com a evolucao destas
necessidades e dos meios ou forma de as satis
fazer.

1 As instituicoes regem-se por estatutos
livremente elaborados, com respeito pelas dispo
sicoes deste Estatuto e demais leqislacao apllca
vel.

2 Compete aos tribunais conhecer das
questoes que se levantem entre as lnstituicoes
e os seus associados ou as pessoas que benefi
ciem da sua accao.

2 - Dos estatutos das Instltuicoes deve cons
tal" obrigatoriamente:

a] A denorninacao, que nao pode confundir
-se com a denorninacao de tnstltulcoes ja exlsten
tes:

bl A sede e ambito de accao:
c) as fins e actividade da lnstitulcao:

ARTIGO 7."

[Registo)

i - A s secretarias regionais da tutela de
verao organizar, por interrnedio das direccoes re
gionais ou services competentes, um registo das
instituicoes particulares de solidariedade social
do respectivo ambito, que exercarn actividade nes
ta Heqiao Autonorna.
2 0 registo sera criado e regulamentado
por portaria do Governo Regional, mediante pro
posta do competente servico de tutela.

d) A denorninacao, a cornposlcao e a cornpe
tencia dos corpos gerentes;
eJ A forma de designar os respectivos mern
bros;
f) 0 regime financeiro.

3 - As instituicoes que prossigam fins de
diversa natureza deverao mencionar nos estatutos
aqueles que consideram como fins principais.
ARTIGO

11."

(Modificac;ao dos estatutos)
ARTIGO 8.°

(Utilidade publica)

As instituicdes registadas nos termos do ar
tiqo anterior adquirem automaticamente a natu
reza de pessoas colectivas de utilidade publica,
com dispensa do registo e demais obriqacoes pre
vistas no Decreto-Lei n.O 460/77, de 7 de Novem
bro.

A rnodiflcacao dos estatutos e feita com a
observancia das formalidades que a lei exige para
a elaboracao e aprovacao iniciais.
::;UBSECCAO Ii

Dos corpos gerentes e suas f~nl]oes
ARTIGO 12.°

SEC<;AQ II
Da criacao, da orqanizaeao interna

(orgaos da lnstltuicao)

1 -

Em cada Instltuicao havera, pelo menos,

e da extineao das lnstitulcoes

urn orgao colegial de admtnistracao e outro com

SUBSWc;:AO I

funcoes de flscalizacao, ambos constitufdos por
urn nurnero fmpar de titulares, dos quais um sera
presidente.

Da crilUfao das lnstltuicoes e dos seus estatutos
ARTIGO 9.°

2 - Nas instituic;:6es de forma associativa ha
vera sempre uma assembleia geral de associados.

(Criacao das lnstituicoes)

As instltuicoes, suas unifies. federacoes au
confederacoes constituem-se e adquirem perso
nalidade jurfdica nos termos do presente diploma.

ARTIGO

13.0

(Competencias do argao de adminlstracao)

1-

Compete ao orgao de adrnlnlstracao gerir
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a instttulcao e representa-la, incumbindo-Ihe, de
signadamente:
a) Garantir a efectivacao dos direitos dos be
neficiar los:
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer
do orqao de fiscal lzacao a relatorio e contas de
qerencia, bem como a orcarnento e a programa
de accao para a ana seguinte;
c) Assegurar a orqanizacao e a funcionamento
dos servtcos. bem como a escrlturacao dos livros.
nos termos da lei;
d) Organizar a quadro do pessoal e contratar
e gerir a pessoal da lnstitulcao:
e) Representar a lnstltulcao em juizo au fora
dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatu
tos e das deliberacoes dos orqaos da lnstttuicao.
2 - As fungoes referidas na alinea e) do nu
mero anterior poderao ser atribufdas pelos esta
tutos a outro orgao au dirigentes e poderao ser
delegadas, nos term as dos mesmos estatutos, em
determinado membra do orgao de adrnlnlstracao.

3 - Se as estatutos a permitirem, a orgao de
adminlstracao podera delegar em profissionais qua
lificados ao servico da instituicao au em ruanda
tarios alguns dos seus poderes, nos termos pre
vistas nos estatutos ou aprovados pela ass em
bleia geral, bem como revogar os respectivos man
datos.
ARTIGO 14.

0

(Oompetenclas do orgao de fiscalizacaoj

Ao orgao de fiscallzacao compete vigiar pelo
cumprimento da lei e dos estatutos, incumbindo
-lhe, designadamente:
a) Exercer a fiscalizacao sobre a escrituracao
e documentos da lnstltulcao, sernpre que 0 julgue
conveniente;
b) Assistir ou fazer-se representar por um dos
seus membros as reuntces do orgao executivo,
sempre que 0 julgue conveniente;

NOMERO 10

ARTIGO 15.'

(Composic;ao dos corpos gerentes)

1 - Os corpos gerentes serao, em principio,
constituidos por associados da propria lnstitulcao
ou pelos fundadores ou pessoas por eles designa
das.
2 - Aos membros dos corpos gerentes nao
e permitido 0 desempenho sirnultaneo de mais de
um cargo na mesma instituicao.
ARTIGO 16.'

(Funcionamento dos orgaos em geral)

1 - Salvo disposicao legal ou estatutaria em
contrarlo, as dellberacoes sao tomadas por maioria
de votos dos titulares presentes, tendo 0 presi
dente, alern do seu voto, direlto a voto de desem
pate.
2 - As votacoes respeitantes a eletcoes dos
orqaos sociais ou a assuntos de lncldencla pes
soal dos seus membros serao feitas por escrutlnlo
secreto, podendo os estatutos prever outros casos
em que este modo de escrutinlo seja obrlqatorio.

3 - Serao sernpre lavradas aetas das reu
ni5es de qualquer orgao da lnstitulceo. que serao
obrigatoriamente assinadas por todos os membros
presentes, ou quando respeitem a reuni5es da
assembleia geral, pelos membros da respectiva
mesa.
ARTIGO 17.

0

(Funcionamento dos orgaos de admlnistracao
e

fiscaliza~o)

1 - Os orqaos de adrntnlstracao e fiscaliza
cao sao convocados pelos respectivos presidentes
e so podem deliberar com a presence da rnaiorla
dos seus titulares.
2 - Em caso de vacatura da maioria dos luga
res de cada orqao, devera proceder-se ao preen
chimento das vagas verificadas, no prazo maximo
de 1 rnes, salvo se estas forem ocupadas por mem
bros suplentes, sempre que os mesmos estejam
previstos nos estatutos.
3 Em qualquer das clrcunstanclas indica
das no ruimero anterior, 0 membro designado para
preencher 0 cargo apenas cornpletara 0 mandato.
ARTIGO 18."

c) Dar parecer sobre 0 relatorlo, contas e or
carnento e sobre todos os outros assuntos que
sua apreclacao.
o orgao executivo submeta

a

(Condic;oes de exercicio dos cargos)

- 0 exerclcio de qualquer cargo nos corpos

5 DE ABRIL DE 1984

163

gerentes das lnstltuicoes e gratuito, mas pode jus
tificar a pagamento de despesas dele derivadas.
2 - Quando a volume do movimento finan
ceiro au a complexidade da administracao das ins
tituicoes exijarn a presenca prolongada de um
ou mais mernl.ros dos corpos gerentes, podem es
tes ser remunerados, desde que os estatutos 0
permitarn.

digam respeito ou nos quais sejam interessados
as respectivos c6njuges, descendentes, ascenden
tes e equiparados.
4 - as mernbros dos corpos gerentes nao
podem contratar directa au indirectamente com a
instituicao, salvo se do contrato resultar mani
festo beneficio para a instltulcao.
SUBSECC;;AO III

ARTIGO 19."

Da gestao

(Forma de a instituicao se obrigar)
ARTIGO 22.

Caso os estatutos sejam omissos, a institui
cao fica obrigada com as assinaturas conjuntas
de quaisquer 3 membros da direccao au com as
assinaturas conjuntas do presidente e do tesou
relro, salvo quanta aos actos de mere expediente,
ern que bastara a assinatura de urn membro da

0

(Decisoes tomadas fora da cornpetencia)

As declsoes tomadas por qualquer dos cor
pos gerentes fora da respectiva cornpetencla sao
anulave.s.
ARTIGO 23.

drreccao.

0

(Realizac;:ao de obras, alienacao

ARTIGO 20.'

e arrendamento de im6veis)
(Responsabilidade dos corpos gerentes)

1 - as membros dos corpos gerentes sao
responsaveis civil e criminalmente pelas fa/tas ou
irregularidades cometidas no exercfcio do man
dato.
2 - Alern dos motivos previstos na lei geral,
os membros dos corpos gerentes ficam exonera
dos de responsabilidade se:
a) Nao tiverern tornado parte na respectiva
resolucao e a reprovarem com declaracao na acta
da sessao imediata em que se encontrem presen
tes;
b) Tiverem votado contra essa resolucao e
fizerem consignar na acta respectiva.

0

1 - A empreitada de obras de construcao ou
grande reparacao, bem como a allenacao e 0 ar
rendarnento de im6veis pertencentes as institui
coes, devera ser feita por concurso ou em hasta
publica, conforms for mais conveniente.

2 - Podem ser efectuadas vendas au arren
damentos por neqociacao directa, quando seja pre
visivel que dal decorram vantagens para a insti
tulcao au por motive de urqencia, fundamentado
em acta.
3 - Em qualquer caso, os precos e rend as
aceites nao podem ser inferiores aos que vigora
rem no mercado normal de im6veis e arrendamen
tos, de harmonia com as valores estabelecidos
em peritagem oficial.

ARTIGO 21.0

(lncapacidade e Impedimentos)

1 - Nao podem ser reeleitos au novamente de
signados os membros de corpos gerentes que, me
diante processo judicial, tenharn sido declarados
responsaveis par irregularidades cometidas no
exercicio dessas funcoes ou removidos dos car
gos que desempenhavam.

2 Esta incapacidade verifica-se quanta a
reeleicao au nova desiqnacao para corpos geren
tes da mesma ou outra institulcao particular de
solidariedade social.
3 - as membros dos corpos gerentes nao
poderao votar em assuntos que directamente Ihes

4 - Exceptuam-se do preceituado nos mime
fOS anteriores os arrendamentos para habttacao,
que seguem a regime geral sobre arrendamentos.
5 - as arrendamentos de im6veis feitos pe
las lnstltuicoes para 0 exercicio das suas activi
dades estao sujeitos ao regime [urIdlco dos arren
damentos destinados a habltacao, independente
mente do fim dos contratos.
6 - 0 direito ao arrendamento, tal como e
referido no paraqrafo anterior, transmite-se entre
instttulcoes ou entre estas e os servicos oflclals
de sequranca social, sem dependencla do con
sentimento do senhorio.
7 -

Nos casos de extincao de institulcoes, 0
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contrato de arrendamento nao caduca quando 0 pa
trirnonio da pessoa colectiva extinta se transmita
para outra instltuicao ou para servicos oficiais de
sequranca social.
Aos arrendamentos referidos nos n.0 5 5,
6 e 7 nao se aplica 0 disposto no artigo 1096.° do
C6digo Civil.

3 - Pode ainda uma Institulcao extinguir-se
quando delibere integrar-se noutra.
ARTIGO

24."

(Deposito de capitais)

Os capitais das lnstitutcoes sao depositados,
ou a prazo, na Caixa Geral de Depositos,
Credito e Prevldencla, em qualquer caixa econo
mica anexa a uma mstltulcao particular de solida
rledade social ou em qualquer outra lnstituicao
de credito.

a ordem

ARTIGO

25.'

(Esp6lios e aceltaeao de herancas, legados e doacoes)

27.

0

(Destino dos bens das instltuicoes extintas)

8 -

ARTIGO

N(JMERO 10

1 - Os bens das instituicoes extintas rever
tem para Institulcoes ou para servicosoficlais com
finalidades quando possivel identicas, nos termos
das dtsposicoes estatutarias ou, na sua falta, me
diante deliberacao dos corpos socials competen
tes.

2 - Nao havendo dlsposicao estatutaria apli
cavel nem deliberacao dos corpos gerentes, os
bens serao atribuidos a outras Tnstitulcoes parti
culares de solidariedade social com sede ou esta
belecimento no concelho de locallzacao dos bens,
preferindo as que prosslqam accoes do tipo das
exercidas pelas institulcoes extintas, ou, na sua
falta, aos servicos oficiais que prossigam essas
accoes.

- As lnstltuicoes so podem aceitar heran
gas a beneficios de lnventario.
2 - As instituicoes nao sao obrigadas a cum
prir encargos que excedam as forcas de herancas,
legados ou doacoes por elas aceites, quer por ab
sorverern 0 seu valor, quer por envolverem pres
tacoes periodicas superiores ao rendimento dos
bens recebidos.

Os encargos que excedem as Iorcas da
heranca, legado ou doacao serao reduzidos ate ao
limite dos respectivos rendimentos ou ate a terca
parte do capital.

3 - Aos bens deixados
quer encargo ou afectados
sera dado destino de acordo
teriores, respeitando quanta
do encargo ou da afectacao.

ARTIGO 28."

(Destino dos bens integral mente adquiridos
com subsidios de entidades oficiais)

3 -

4 - Os bens e valores que constituam espolio
dos internados em estabelecimentos das institui
goes, se nao forem reclamados no prazo de 1 ana
a contar do falecimento pelos herdeiros ou seus
representantes, revertem a favor dessas lnstltul
goes.
SUBSECCAO IV

Da modlficacan e da extlncao
ARriGO 26.'

(Formas de modifica"ao e de extincaoj

ou doados com qual
a determinados fins
com os mimeros an
possivel a. intencao

o

disposto no artigo anterior nao se aplica
aos bens integralmente adquiridos com subsidios
de entldades oficiais, os quais revertem para essas
entidades, salvo se tiver sido prevlsto outro des
tina em acordo de cooperacao.
ARTIGO 29.

0

(Bens de instituicoes extintas
que interessem ao cumprimento de acordos de cooperacao)

A atribuicao a outra instltulcao dos bens das
instltulcoes extintas que interessem directamente
ao cumprimento de acordos de cooperacao carece
de concordancia das entidades intervenientes no
acordo.
ARTIGO 30."

- As instituicoes modificam-se por fusao
e por clsao, dando, em qualquer dos casos, lugar
a novas lnstitulcoes.
2 - As Instltuicoes extinguem-se pelo pro
cesso e corn as consequencias proprias do regime
legal apllcavel a forma que revistam em cada caso.

(Sucessao das lnstituieoes)

1 As lnstltulcoes e os servlcos oficiais
para os quais reverte 0 patrirnonio das lnstltulcoes
extintas sucedem-Ihes nos direitos e obrlqacoes,
mas so respondem pelo pagamento das dividas
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ate ao valor dos bens que lhes tenham sido atri
buidos.
2 Nenhuma lnstitulcac e obrigada a rece
ber, sem sua concordancia. bens provenientes de
outra que tenha sido extinta.

3 - 0 disposto nos numerus anteriores apli
ca-se igualmente as lnstituicoes para as quais re
verte 0 patrim6nio de outras lnstltulcoes por efeito
de inteqracao, fusao ou clsao.
ARTIGO 31.'
(Efeitos de extlncao)

1 - No caso de extincao sera eleita pela as
sembleia geral ou, designadamente, pela entidade
que decretou a extlncao uma comissao liquldata
ria.

2 - Os poderes da comissao liquidataria fi
cam limitados apratica dos actos meramente con
servat6rios e necessarros quer a liquldacao do pa
trim6nio social, quer a ultirnacao dos neg6cios
pendentes.
3 - Pelas obriqacoes que os administradores
contrairam a lnstttulcao s6 responde perante ter
ceiros se estes estavam de boa te e a extincao
nao tiver sido dada a devida publicidade.
SECCAO III
Da tutela

ARTIGO 32."
(Aetos sujeitos a autorizaeao)

1 Carecem de autorizacao dos services
oficiais de tutela os seguintes actos:

recer favoravel do 6rgao de fiscalizacao. votado
por unanimidade dos seus membros, tratando-se
de deliberacao do 6rgao de admlnistracao de uma
fundacao.
ARTIGO 33.'
(Aetos sujeitos a visto)

1 - Os orcarnentos e as contas das lnstitui
coes sao aprovados pelos corpos gerentes nos
termos estatutarios. mas carecem de visto dos
services competentes.

2 - Podem ser dispensados de visto os or
camentos e contas das lnstltulcoes de valor infe
rior ao que vier a ser fixado por portaria, sem
prejuizo da verificacao de instrumentos de receita
e de despesa por meio de mspeccao.

3 - As contas das instituicoes nao estao su
jeitas a julgamento do Tribunal de Contas.
ARTIGO 34."
(Fisealiza~o)

Os services competentes poderao ordenar a
realizacao de lnqueritos, sindicancias e inspeccoes
as instltulcoes e seus estabelecimentos.
ARTIGO 35.'
(Destituil;:ao dos eorpos gerentes)

- Quando se verifique a pratlca reiterada
pelos corpos gerentes de actos de qestao preju
dicais aos interesses das Instltulcdes. os orqaos
de tutela poderao pedir judicialmente a destituicao
dos corpos gerentes.
2 - No caso previsto no ruirnero anterior ob
servar-se-a 0 seguinte:

a) Aquisicao de bens m6ves a titulo oneroso;
b) Allenacao de im6veis a qualquer titulo;
c) Healizacao de emprestlrnos,
2 - A autorizacao sera dispensada em qual
quer dos seguintes casos:
a) Quando 0 valor dos actos nao ultrapasse
os limites estabelecidos por despacho do secre
tario regional da tutela;
b) Quando a deliberacao tenha sido tomada
com voto favoravel de pelo menos 20% dos asso
ciados, tratando-se de deliberacao da assembleia
geral de uma associacao:
c) Quando a dellberacao tenha merecido pa

a) 0 rnlnister!o publico especificara os factos
que justlficam 0 pedido, oferecendo logo a prova,
e os corp os gerentes arguidos serao citados para
contestar;
b) 0 juiz decidira a final, devendo nomear
uma comissao provis6ria de qestao, proposta pelo
rninlsterio publico, com a cornpetencia dos corpos
gerentes estatutarlos, cujo mandato tera a dura
c;:ao de 1 ano, prorroqavei ate 3 anos.
3 - Sao apllcavels a este procedimento as
normas que regulam os processos de jurisdicao
voiuntaria.
4 - A comissao provis6ria de qestao devera
convocar a assembleia geral antes do termo das

I SERlE -

166
suas funcoes para eleger os novos corpos geren
tes nos termos estatutarios.
ARTIGO 36.°

(Providencia cautelar)

NUMERO 10

ainda as lnstltulcoes obrigadas ao cumprimento
das clausulas dos acordos de cooperacao que vie
rem a celebrar com 0 Estado.
CAPITULO II

1 - Verificando-se a necessidade urgente de
salvaguardar interesses da lnstltulcao, dos bene
ficiatios ou do Estado, podera 0 mlnlsterlo 'publico
requerer, com dependencia do procedimento refe
rido no artigo anterior, a suspensao dos corpos
gerentes e a norneacao de um administrador judi
cial.

Das actividades de solidariedade social
das organizac;6es religiosas

2 - A este procedimento sao aplicaveis as
disposlcoes da lei processual civil sobre providen
cias cautelares, com excepcao do preceituado no
artigo 401.°, n." 3, do C6digo de Processo Civil.

(Organizac;:oes e Instltulcoes religiosas)

ARTIGO

37.°

(Encerramento de estabelecimentos)

SEC<;:AO I
Das orqanizacces rellqlosas em geral
ARTIGO 40.°

As orqanizacoes e instltuicoes rei igiosas que,
para alern dos fins religiosos, se proponham activi
dades enquadravels no artigo 1.° ficam sujeitas,
quanta ao exercfcio daquelas actividades, ao regi
me estabelecido no presente Estatuto.
ARTIGO

Quando em inquerito ou sindicancia se com
prove que 0 funcionamento dos estabelecimentos
ou servicos das instltulcoes decorre de modo ile
gal ou gravemente perigoso para a saude ffsica ou
moral dos beneflclarlos, pode ser determinado 0
seu encerramento.
ARTIGO

38.'

(Requis;"ao de bens)

1 - Pode 0 secretarlo regional da tutela re
quisitar os bens afectos as actividades das lnsti
tulcoes com sede nesta Regiao para serem utili
zados com 0 mesmo fim e na mesrna area POI'
outras lnstltulcoes ou pOI' services oficiais quando
as lnstltuicoes se extingam ou suspendam 0 exer
cfclo de actividades e se verifique que os bene
flciarlos sao POI' esse motive gravemente preju
dicados.
2 -

A requislcao cessara:

41.°

(lnstitutos de organizacoes religiosas)

as institutos que se proponharn fins de soli
dariedade social fundados, dirigidos ou sustentados
POI' orqanizacoes ou lnstltuicoes reliqiosas ficam
sujeitos ao regime das fundacoes de solidariedade
social, sern prejuizo do espirlto e disciplina religio
sos que os informam e do disposto nos artigos
seguintes.
ARTIGO 42.°

(Func;:oes de flscallzacao]

Na falta de orqao de ftscallzacao, as respecti
vas fungoes poderao ser atribuidas a entidade fun
dadora.
ARTIGO 43. 0

(Destino dos hens)

a) Quando os bens deixarem de ser necessa
rios ao exercicio das accoes a que estavam afec
tos;

No acto de constltulcao ou nos estatutos pede
ra estabelecer-se que em caso de extincao rever
tam para a entidade fundadora os bens que esta
tiver afectado a instituicao ou que Ihe tenham sido
doados com essa condlcao.

b) Logo que as instituicoes voltem a assegu
rar a efectiva realizacao das mesmas actividades;

SEC<;:AO II

c) Quando houver lugar a atribuicao definitiva
de bens.

para as lnstltulcoes da igreja catollca

ARTIGO

39."

(Acordos de cooperacaoj

88m prejufzo do disposto nesta seccao, ficam

Dlsposlcoes especiais

ARTIGO

44,°

(Regime conccrdatario)

A aplicacao das disposicoes do presente Esta
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tuto as instituicdes da igreja cat61ica e feita com
respelto peJas condicoes da Concordata celebrada
entre a Santa Se e a Republica Portuguesa em 7
de Maio de 1940.
ARTIGO 45."

ARrIGO 49.

0

(Formas das instituh;oes)

As lnstituicoes da igreja catolica poderao re
vestir qualquer das formas enunciadas no artlqo
2.°.

(Reconhecimento das instltuicoes
canonicamente erectas)

ARriGO 50.

0

(Destino dos bens das instttuicoes extintas)

A personalidade [urldica das lnstltulcoes cano
nicamente erectas resulta da simples participacao
escrlta da ereccao can6nica feita pelo bispo da dio
cese onde tiveram a sua sede ou por seu Iegitimo
representante aos services competentes para a
tutela das mesmas lnstltulcoes.
ARriGO 46.

0

(Estatutos)

1 - Os bens das instltulcoes extintas terao
o destino que resultar da aplicacao dos artigos 27.°,
28.° e 29.°, mas na sua atribulcao dar-se-a preferen
cia a outra instltuicao da igreja cat6/ica.
2 - 0 disposto no nurnero anterior nao se
aplica aos bens afectos a fim especificamente reli
gioso, cu]a atrlbulcao sera feita nos term os da lei
can6nica apllcavel,
ARriGO 51."

1-

Os estatutos das instituicoes referidas no
artigo anterior e respectivas alteracoes nao care
cem de escrltura publica, mas devem ser aprova
dos e autenticados pela autoridade ecleslastica
competente.
2 - Os estatutos e respectivas alteracoes das
instituicces, uni6es e Iederacoes de ambito nacio
nal abrangidos pelo artigo anterior serao aprova
dos e autenticados pela Conferencla Episcopal.
3 - Os estatutos deverao consiqnar a natu
reza da instltulcao e a sua liqacao especlflca a
igreja cat61ica e conformar-se com as dlsposicoes
aplicavels deste diploma.

(lnstitutos de orqanlzacdes da igreja catollca)

As disposicoes da seccao anterior referente
aos institutos de orqanizacoes ou instituicoes reli
qiosas sao apl icaveis aos instltutos de organiza
coes ou lnstltulcoes da igreja cat6lica, desiqnada
mente aos centros socials paroquiais e as carltas
diocesanas e paroquiais, sem prejuizo do disposto
na presente sec<;:ao.
CAPITULO III

Das instltuicoes particulares
de solidariedade social em especial

ARTIGO 47.

0

(Modifica~ao

SEOCAO I

e extineao)

Nos casos de modiflcacao ou de extincao das
lnstitulcoes canonicamente erectas proceder-se-a
do mesmo modo que para a sua constltuicao e com
os mesmos efeitos.
ARriGO 48."

(Tutela da autoridade eclesiastlca)

Sem prejuizo da tutela do Estado, nos termos
do presente diploma, compete ao ordinario diocesa
no ou a Conferencia Episcopal, respectivamente, a
orientacao das institulcoes do ambito da sua dio
cese ou de ambito naclonal, bem como a aprova
cao dos seus corpos gerentes e dos relat6rios e
contas anuais.

Das assoclacoes de solidariedade social
ARriGO 52.

0

(Fins e constituicao)

1 -

As associacoes de solidariedade social
sao assoclacoes constltuldas com qualquer dos
objectives previstos no artigo 1.° deste diploma.
2 - As associacoes de solidariedade social
adquirem personalidade juridlca no acto de cons
tltuicao.
3 - 0 acto de constltutcao deve constar de
escritura publica e espectflcar a:
a) As quotas, donatives OU services com que
os associ ados concorrem para 0 patrim6nio social;
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b) A denorninacao, fim e sede da pessoa co
lectiva;
c) A forma do seu funcionamento;
d) A duracao, quando a assoclacao se nao cons
titua POI' tempo indeterminado.
ARTIGO 53."

(NLimero minimo de associ ados)

NUMERO 10

au como representantes de outrern, nas rnaterias
que directamente Ihes digam respeito au nas quais
sejam interessados as respectivos c6njuges, as
cendentes, descendentes au equiparados.

2 -

Os associ ados podern fazer-se represen
tar POI' outros socios nas reunloes de assembleia
geral, nas condicoes e pela forma que forem esta
belecidas nos estatutos, mas cada socio nao podera
representar mais de 1 associado.

ARTIGO 54."

3 - Salvo se as estatutos dispuserern de outra
forma, e adrnitido a voto par corr espondencia, sob
condlcao de a seu sentido ser expressamente in
dicado em relacao ao ponto au pontes da ordem
de trabalhos e a assinatura do associado se ell
contrar reconhecida notarialmente.

[Estatutos)

ARTIGO 57."

Deverao constar dos estatutos das associa
coes as condicoes de admissao e saida dos asso
ciados, as seus direitos e obriqacoes e as sancoes
pelo nao cumprimento dessas obriqacoes.

[Corpos gerentes)

Nao podera ser considerada associacao de so
lidariedade social uma assoclacao cujo nurnero de
associados seja inferior ao dobra dos rnembros pre
vistas para as respectivos orqaos.

ARTIGO 55.0

[Associados. Direitos e deveres)

1-

Considera-se dever fundamental dos asso
ciados contribuir para a realizacao dos fins institu
cionais POI' rneio de quotas, donativos au services.
2 - Salvo dtsposicao estatutaria em contrario,
a qualidade de associado nao e transmissivel, quer
POI' acto entre vivos, que I' par sucessao

1 - 0 mandata dos corpos gerentes das asso
ciacoes de solidariedade social nao pode tel' dura
cao superior a 3 anos.
2 - Quando as eleicoes nao sejam realizadas
atempadamente, consldera-se prorrogado a man
data em curso ate
posse dos novas corpos ge
rentes.

a

3 - 0 mandata inicia-se com a tomada de
posse perante a presidente da mesa da ass em
blela geral cessante au seu substitute, que devera
tel' lugar na primeira quinzena do ana civil ime
diato ao das eleicoes.

3 - 0 Associado quer par qualquer forma dei
xar de pertencer
associacao nao tem direito a
reaver as quotizacoes Que haja pago, sem prejuizo
da sua responsabilidade por todas as prestacoes
relatlvas ao tempo em que foi membra da associ a
cao,

4 - Nao e permitida a eleicao de quaisquer
membros par mais de 2 mandatos consecutivos pa
ra qualquer orgao da associacao, salvo se a assem
bleia geral reconhecer expressamente que e im
possivel au inconveniente proceder a sua substitul

as associados nao podem ser limitados
nos seus direitos par crlterlos que contrariem a
disposto no n.O 2 do artigo 13.° da Constituicao.

ARTIGO 58."

a

4 -

5-

Os estatutos nao podern reduzir as direi
tos dos socios pelo facto de estes serem tambern
seus trabalhadores au benef iciar ios. salvo no que
respeita ao voto nas deliberacoes respeitantes a
retrlbulcoes de trabalho, regalias socials au quais
quer beneficlos que Ihes respeitem.
ARTIGO 56.

cao.

[Competencia da assembleia

geral)

a

1 - Compete
assembleia geral deliberar sa
bre todas as rnaterlas nao compreendidas nas atri
buicoes legais au estatutarlas dos outros orqaos
e, necessariamente:

al Definir as linhas fundamentals de actuacao
da associacao:

0

[VotaCfoes)

-

Os associ ados nao poderao votar, par si

b) Eleger e destituir, par votacao secreta, as
membros da respectiva mesa e a totalidade au a
maioria dos membros dos orqaos executivos e de
fiscal lzacao:
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c) Apreeiar e votar anualmente 0 orcamento
e 0 programa de accao para 0 exerefeio seguinte,
bern como 0 relat6rio e contas de qerencia:
d) Deliberar sobre a aquisicao onerosa e a
alienacao, a qualquer titulo de bens im6veis e de
outros bens patrimoniais de rendimento ou de va
lor hist6rieo ou artlstlco:
e) Deliberar sobre a alteracao dos estatutos e
sobre a extlncao, cisao ou fusao da associacao:
f) Autorizar a associacao a demandar os mem
bros dos eorpos gerentes por faetos pratieados
no exerefeio das suas funcoes:
g) Aprovar a adesao a unioes, Iederacoes ou
confederacoes:

melo de aviso postal expedido para cada associado
OU atraves de anunclo publicado nos dois jornais
de maior circulacao da area onde se situe a sede
da associacao, e devera ser afixada na sede e
noutros locals de aeesso publico, dela eonstando
obrigatoriamente 0 dia, a nora, 0 local e a ordem
de trabalhos.
3 - A convocatoria da assembleia geral ex
traordinaria, nos termos do artigo anterior, deve
ser feita no prazo de 15 dias ap6s a pedido ou re
querimento, devendo a reuniao realizar-se no pra
zo maximo de 30 dias, a contar da data da recepcao
do pedido ou requerimento.
ARTIGO 61.

0

(Funcionamento da assembleia geral)

h) Fixar a rernuneracao dos rnernbros dos cor
pos gerentes, nos termos do artigo 18.°.
2 - as estatutos das assoclacoes de ambito
naeional podem prever que as funcoes da assem
bleia geral sejam exereidas por assembleia de
delegados eleitos pelos assoeiados.
ARTIGO 59.'
(Sec~oes

da assembleia geral)

1 - A assembleia geral reunira em sess6es
ordinarias e extraordinarias.
2 - A assembleia geral reunira obrigatoria
mente duas vezes em cada ana, uma ate 31 de
Marco, para aprovacao do relat6rio e contas da
qerencia, e outra ate 15 de Novernbro, para apre
ciacao e votacao do orcarnento e do programa de

accao.

2 Na falta de qualquer dos membros da
mesa da assembleia geral, competira a esta ele
ger os respectivos substitutes de entre os asso
ciados presentes, os quais cessarao as suas fun
cces no termo da reunlao.
3 A assembleia geral extraordinaria que
seja convocada a requerimento dos associados s6
podera reunir se estiverem presentes tres quartos
des requerentes.
ARriGO 62.0
(Delibera~oe5 da assembleia geral)

3 - A assembleia qeral extraordinaria reuni
ra extraordinariamente quando convoeada pelo pre
sidente da mesa da assembleia geral, a pedido do
6rgao executivo ou do orqao de fiscal izacao ou a
requerimento de, pelo menos, 10% do nurnero de
s6eios no pleno gozo dos seus direitos, se outro
ruirnero nao tiver sido fixado nos estatutos.
ARTIGO 60.'
(Convoca~ao

da assembleia geral)

1 - A assembleia geral deve ser eonvocada
com, pelo menos, 15 dias de antecedencia. pelo
presidente da mesa au seu substituto. nos termos
do artigo anterior e nas circunstancias fixadas
nos estatutos.
2-

1 - A assernblela geral reunira a hora marca
da na convocat6ria, se estiver presente mais de
rnetade dos associ ados com direito a voto, ou 1
hora depots, com qualquer nurnero de presencas,
se os estatutos nao dispuserem de outro modo.

A convoeat6ria

e

feita pessoalmente, par

1 - Sao anulaveis todas as deliberacoes to
madas sobre mater las que nao constem da ordem
de trabalhos fixados na convocat6ria, salvo se es
tiverem presentes ou representados devidamente
todos os assoclados no plene gozo dos seus di
reitos, sern prejulzo do disposto no artigo 65.0 ,
n." 3, e todos concordarem para 0 aditamento.
2 E exiqida maioria qualiflcada de, pelo
menos, dais tercos dos votos expressos na apro
vacao das materlas constantes das alfneas e). f)
e g) do artigo 58.0 , podendo os estatutos exigir um
nurnero de votos superior.
3 - No caso da alfnea e) do artigo 58.0 , a
dlssolucao nao tera lugar se, pelo menos, 0 nu
mero minimo de membros referido no artigo 53.0
se declarar disposto a assegurar a perrnanencla
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da associacao, qualquer que seja
votos contra.

0

numero de

ARTIGO 63.

0

(Convoc~ao

da assembleia geral pelo tribunal}

1 Oualquer associado e, bem assirn, 0
rnlnisterio publico poderao requerer ao tribunal
cornpetente a convocacao da assernblela geral nos
seguintes cases:

NUMERO 10

pela direccao ou pelos associ ados que para esse
efeito forem eleitos pela assembleia geral.
3 - A deliberacao da assembleia geral pode
ser tomada na sessao convocada para apreciacao
do balance, relatorlo e contas do exercicio, mes
mo que a respectiva proposta nao conste da ordem
de trabalhos.
ARTIGO 66.

0

(fXtin{:ijo das associaedes)

a) Quando os corpos gerentes estejarn a fun
cionar sem 0 nurnero completo dos seus membros
ou nao se encontrem regularmente constituidos
ou ainda quando tenha sido excedida a duracao
do seu mandato;
b) Quando, por alguma forma, este]a a ser
impedida a convocacao da assembleia nos termos
legais ou se irnpeca 0 seu funcionamento, com
grave risco ou of ensa dos interesses dainstitui
cao, dos associados ou do Estado.
2 - Para efeitos do numero anterior, a enti
dade tutelar deve comunicar ao mlnisterio pu
blico as situacoes de irregularidade de que tenha
conhecimento.
3 0 tribunal desiqnara, se necessano, 0
presidente e os secretaries da mesa que diriqira
a assembleia convocada judicial mente.
ARTIGO 64.

0

1 - As associacoes de solidariedade social
extinquern-se:
a) Por del iberacao da assembleia geral;
b) Pelo decurso do prazo, se tiverem sido
constitufdas por tempo deterrninado:
c) Pela verificacao de qualquer outra causa
extintiva prevista no acto de constituicao ou nos

estatutos:
d) Pelo falecimento ou desaparecimento de
todos os associ ados:
e) Por decisao judicial que declare a insol
veneta.
2 - As associacoes de solidariedade social
extinguem-se ainda por decisao judicial:
a) Quando 0 seu fim se tenha esgotado ou
se haja tornado impossivel;

(Comissao provlsorla de gestao)

1 -- Se a assembleia geral convocada para
elelcoes nos term os do artigo anterior as nao rea
Iizar na data ou no prazo que Ihe tenham sido
marcados, 0 tribunal norneara uma comissao pro
visa ria de gestao com a competencla dos corpos
gerentes estatutarlos.
2 - A comissao deve ser constitufda, de pre
ferencia, por associados e 0 seu mandato tem a
duracao de 1 ano, prorroqavel judicial mente ate
3 anos, se tal for indlspensave! para normalizar a

b) Quando 0 seu fim real nao coincida com
o fim expresso no acto de constltulcao ou nos

estatutos:
c) Quando 0 seu fim seja sistematicamente
prosseguido por melos ilfcitos ou irnorais:
d) Ouando, durante 0 periodo de 1 ano, 0 nu
mero de associados seja inferior ao rnirnero mi
nima fixado no artigo 53.°;

ARTIGO 65.

e) Ouando deixem de possuir meios humanos
e materials suficientes para a efectlvacao dos fins
estatutarlos e se reconheca nao existirem funda
das esperancas de os virem a adquirir.

(Direito de aceao)

ARTIGO 67.0

1 - 0 exercicio em nome da lnstituicao do
direito de accao civil ou penal contra membros
dos corpos gerentes e rnandatarlos deve ser apro
vado em assembleia geral.

(Declarac;:ao de extim.ao)

qestao.
0

2 -

A lnstituicao sera representada na accao

1 - Nos casas previstos nas alfneas b) e c)
do n.O 1 do artigo anterior, a extincao so se produ
zlra se, nos 30 dias subsequentes
data em que
devia operar-se, a assembleia geral nao decidir

a
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ARTIGO 70.

0

a prorroqacao da associacao ou a rnodlficacao dos

estatutos.

(Associados)

2 - A clrcunstancla de falecimento ou desa
parecimento de todos os associados sera anun
ciada pelo organismo que tutele a lnstltulcao atra
ves de aviso publicado nos dois jornais de maior
clrculacao daquela area e afixado em locais de
acesso publico e a assoclacao conslderar-se-a ex
tinta se, nos 30 dias subsequentes a publlcacao
do aviso, nao for comunicado qualquer facto que
obste a extincao,
3 - Nos casos previstos no n." 2 do artigo
anterior, a declaracao de extlncao pode ser pedida
em juizo pelo rnlnlsterlo publico ou por qualquer
interessado.
4 - A extlncao em virtude da declaracao de
lnsolvencla da-se em consequencla da propria de

claracao.

Das irmandades da misericordia
ARTIGO 68.'
(Natureza e fins)

1 - As irmandades da misericordia ou santas
casas de misericordia sao assoclacoes constituf
das na ordem jurfdica canonlca com 0 objectivo
de satisfazer carenclas sociais e de praticar actos
de culto catoilco, de harmonia com 0 seu espfrito
tradicional, informado pelos princfpios da doutrina
e moral crlstas,
2 - as estatutos das rnisertcordias denomi
nam-se «cornprornlssos».
ARTIGO 69.

Podem ser admitidos como associados
das irmandades da misericordia os lndlviduos maio
res, de ambos os sexos, que se cornprornetarn a
colaborar na prossecucao dos objectives daquelas
instituicoes, com respeito pelo espfrito proprio
que as informa.
1 -

2 - As obrlqacoes e os direitos dos asso
ciados constarn do compromisso da respectiva ir
mandade.
ARTIGO 71.

0

(Extin{:ao e destino dos bensj

1 As irmandades podem ser extinta pelo
ordinario diocesano ou pelos tribunais, nos termos
do artigo 66.° deste diploma.

2 - as bens das irmandades extintas terao
a destino que resultar da aplicacao dos artigos
27.°, 28.° e 29.°, mas na sua atrlbulcao dar-se-a pre
ferencia, quanto posslvel, a outra irmandade da mi
sericordia ou lnstltulcao de expressao religiosa.
3 - Se a irmandade for extinta como institui
t;:ao de solidariedade social, mas subsistir na or
dem [uridica canonica, rnantera a propriedade dos
bens afectos a fins de caracter religioso ou a ou
tras actividades a que se dedique.
SECCAO III
Das associac;:oes de voluntarlos de accao social
ARTIGO 72.0
(Natureza e fins)

0

(Regime juridico apllcavel)

1 - As irmandades da misericordia aplica-se
directamente 0 regime [urldlco previsto no pre
sente diploma, sem prejufzo das sulelcoes canon i
cas que Ihes sao proprlas.

1 - Associacoes de voluntarios de accao so
cial sao as constitufdas por indivfduos que se pro
poem colaborar actlvarnente na realizacao dos
objectivos referidos no artigo 1.° deste diploma que
constituam responsabllidade propria de outras ins
tltulcoes ou de services au estabelecimentos pu
blicos.

2 - Em tudo 0 que nao se encontre especial
mente estabelecido na presente seccao, as irman
dades da misericordia regulam-se pelas disposi
coes aplicaveis as assoclacoes de solidariedade
social.

2 - Podem ser socios destas assoclacoes os
maiores de 16 anos.

3 - Ressalva-se da aplicacao do preceituado
no n.O 1 tudo 0 que especificamente respeita as actl
vidades estranhas aos fins de solidariedade social.

1 - As assoclacoes de voluntarlos de accao
social constituem-se e adquirem personalidade
[uridlca nos termos do presente Estatuto.

ARTIGO 73.

0

(Constltutcao e extlncao)
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2 - E motive de extincao destas associacoes
por via judicial, alern das que sao pr6prias das
assoclacoes de solidariedade social, a inobservan
cia repetida e grave dos acordos que tenham ce
lebrado.
ARTIGO 74.'
(Acordos de cclaboracao)

1 - A colaboracao das associacoes de volun
tarios de accao social exerce-se mediante acordos,
nos quais as assoclacoes colaborantes e as instl
tuicoes, servlcos ou estabelecimentos que rece
bam 0 apolo estabelecem os termos das relacoes
recfprocas.

NOMERO 10

ARTIGO 78."
Hnstituieao)

1 - As fundacces podem ser instituidas por
acto entre vivos ou por testamento, valendo como
aceitacao dos bens a elas destinados, num caso
ou noutro, 0 reconhecimento respectivo.
2 - A institulcao por acto entre vivos deve
constar de escritura publica e torna-se irrevoqavel
logo que seja requerido 0 reconhecimento ou prin
cipie 0 respectivo processo oficioso.
3 - Aos herdeiros do instituidor nao e perrnl
tide revogar a instituicao. sem prejuizo do dispos
to acerca da sucessao leqitlrnarla.

2 - Em contrapartlda da colaboracao presta
da, pode ser previsto nos acordos 0 encargo de
as lnstltulcoes. services ou estabelecimentos
assegurarem proqrarnas de formacao de volunta
rios e para estes a obriqacao de os frequentar.

4 - No acto de lnstituicao deve 0 instituidor
indlcar 0 fim da fundacao e especificar os bens
que Ihe sao destinados.

ARTIGO 75.'

(Reconhecimento da fundacao)

(flegime juridico subsldlarlc)

Em tudo 0 que nao se encontre especial mente
estabelecido nesta seccao, as assoclacoes de vo
luntarlos de accao regulam-se pelas disposicoes
aplicavels as assoclacoes de solidariedade social,
COm as adaptacfies adequadas a sua especifici
dade.
SEC(;AO IV
Das assoclacoes de socorros rmituos
ARTIGO 76."
(Legisla~ao

aplicavelj

As associacoes de socorros rnutuos regem-se
pelas dlsposlcces constantes do Decreto-Lei n.O
347/81, de 22 de Dezembro, e leqislacao cornple
mentar.
SEC(;Ao V

ARTIGO 79.'

1 As fundacoes adquirem personalidade
juridica pelo reconhecimento, 0 qual e individual
e da competencia do secretarlo regional da tutela,
salvo quando se tratem de fundacoes de ambito
nacional, cu]a irnplantacao nesta Heqiao Aut6no
ma tenha sldo precedida de reconhecimento ade
quado pelas entidades nacionals competentes para
o efeito. Em qualquer dos casos fica reservada
ao service regional da tutela a cornpetencia para
apreciar a oportunidade das actividades a desen
volver pela fundacao nesta Heqiao e para avaliar
sobre a capacidade do respectivo patrim6nio em
prossequlr os fins visados.

2-

a

reconhecimento pode ser requerido pe·

10 instituidor, seus herdeiros ou executores testa
mentarios ,ou ser oficiosamente promovido pelos
servir;:os competentes.

a

3 reconhecimento sera negado quando
os fins prosseguidos nao se enquadrem nos pre
vistos no artigo 1.°.

(Natureza e fins)

4 - Sera igualmente negado 0 reconhecimen
to quando os bens afectados a fundacao se mos
trem insuficientes para a prossecucao do fim vi·
sado e nao ha]a fundadas expectativas do supri
mento da insuflclencla.

Fundacoes de solidariedade social sao as ins
tituidas nos termos do presente diploma e que
prossigam alguns dos objectivos enumerados no
artigo 1.'.

5 - Negado 0 reconhecimento por lnsuficlen
cia do patrim6nio, fica a instltuicao sem efeito se
o instituldor for vivo, mas, se ja houver falecido,
serao os bens entregues a uma associacao ou fun

Das fundacoes de solidariedade socia!
ARTIGO 77.'
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daC;:80 de fins analoqos. a designar pela entidade
competente, salvo dlsposicao do instituidor em
contrario.

a) Estarem totalmente preenchidos os fins
inicialmente previstos ou ter-se comprovado a im
possibilidade da sua realizacao:

ARriGO 80.

b) Mostrarem-se os fins da fundacao inade
quados a evolucao das necessidades colectivas ou
dos beneftciartos ou as formas de as satisfazer;

0

(Estatutos)

1-

Na falta de estatutos lavrados pelo insti
tuidor ou na Insuficiencia deles, constando a ins
tituicao de testamento, e aos executores deste
que compete elabora-los ou cornpleta-los.
2-

A elaboracao total ou parcial dos estatu

tos incumbe a propria autoridade competente para
o reconhecimento da fundacao, quando 0 institui
dol' 0 nao tenha feito e a lnstltulcao n8,0 conste
de testamento ou quando os executores testa
mentarlos os nao lavrem dentro do ana posterior
a abertura da sucessao.
Na elaboracao dos estatutos ter-se-a em
conta .nos termos do artigo 6.°, a vontade real ou
presumfvel do fundador.

c) Ser cornprovadarnenta insuficiente 0 patri
menlo da fundacao para a real izacao dos fins
previstos.
2 - as novos fins a que forem afectados os
patrimonlos devem aproximar-se, tanto quanta
posslvel, dos que tinham sido fixados inicialmente.

3 - I\lao ha luqar a mudanca de fim se 0 acto
de lnstituicao prescrever a extincao da fundacao.
ARTIGO 83,0

(Encargo prejudicial aos fins da fundacaoj

3-

ARTIGO 81.

0

(Modifica(:iio dos estatutos)

1 - A entidade competente para 0 reconhe
cimento pode modificar os estatutos das funda
coes, mediante proposta das respectivas adminis
tracoes ou com a sua anuencia expressa.
2 As modiflcacoes dos estatutos nao po
dem, em clrcunstancla alguma:

a) Implicar alteracao essencial dos fins da
tnstltuicao:

1 - Estando 0 patrim6nio da fundacao onera
do com encargos cu]o cumprimentos impossibili
te ou dlflculte gravemente 0 preenchimento do fim
institucional, pode a entidade competente para 0
reconhecimento, sob proposta da administracao.
suprimir, reduzir ou cornutar esses encargos, ou
vi do 0 fundador, se for vivo.

2 -

0

encargo tiver sido 0 motivo

incorporar a fundacao noutra pessoa colectiva ca
paz de satisfazer 0 encargo a custa do patrirnonio
lncorporado, sem prejuizo dos seus proprios fins.
3 - Se, contudo, 0 encargo tiver um fim so
cial, pode a entidade competente considerar 0 seu
cumprimento como fim da institulcao.
ARTIGO 84.

b) Desrespeitar a vontade dos fundadores,
nos termos do artigo 6.°;
c) Basear-se em sltuacoes que, no acto da
fundacao, tenham sido consideradas como causa
possfvel de extlncao.

Se, porern,

essenctal de instltulcao, pode a mesma entidade

0

(Extin(:iio)

-

As fundacoes extinguem-se:

a) Pelo decurso do prazo, se tiver sido cons
tituldas ternporarlamente:

ARTIGO 82,0

(Altera(:iio dos fins)

1 Mediante proposta das adrnlnlstracoes
respectivas ou com sua concordancia expressa,
pode 0 secretario regional da tutela atribuir as
fundacoes com sede sede nesta Heqiao fins de
solidariedade social diferentes daqueles para que
tenham sido lnstltuldas, desde que se verifiquem
algumas das seguintes condlcces:

b) Pela verificacao de qualquer outra causa
extinta prevista no acto de instltuicao:
c) POI' decisao judicial que declare a sua in
solvencia,
2 - As fundacoes podem ainda ser extintas
pela entidade competente para 0 reconhecimento:
a) Ouando 0 seu fim se tenhaesgotado ou
se haja tornado lmposslvel:
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b) Quando 0 seu fim real nao coincida com
o fim expresso no acto de lnstitulcao:
c) Quando 0 seu fim seja sistematicamente
prossequido por rneios ilicltos ou imorais.
3 - Quando ocorra alguma das causas extln
tivas prevlstas no n. 1 do artigo anterior, a adrni
nistracao da fundacao cornunlcara 0 facto a autori
dade competente para 0 reconhecimento, a fim
de esta declarar a extlncao e tomar as providen
cias que julgue convenientes para a liquldacao do
patrim6nio.

NliMERO 10

2 - A cooperacao entre as lnstltuicoes con
cretlza-se por iniciativa destas ou por lnterrnedio
das orqanlzacoes referidas, nos termos dos arti
gos seguintes.

ARTIGO 88.'

O

ARTIGO 85.'

(Integra~ao

das

fun~6es)

1 - Quando se verlflcar alguma das causas
de extlncao previstas na lei geral, 0 secretario re
gional da tutela pode determinar que os bens das
fundacoes de ambito regional em que tal suceda
sejarn integrados noutra lnstltuicao particular de
solidariedade social ou, nao sendo posslvel. num
servlco ou estabeleclrnento oficial culos fins se
jam aproxlmados dos da fundacao que se extingue.
2 - Nao se aplicam as fundacoes de sollda
riedade social as dtsposlcoes do presente diploma
respeitantes a fusao e cisao de lnstltuicoes.
ARTIGO 86.'

(Efeitos de

extin~ao)

Extlnta a fundacao, na falta de provldencia
especlals em contrarlo tomadas pela autoridade
competente, e aplicavel 0 disposto no artigo 31.°.

CAPITULO IV

Da cooperacao e agrupamentos das Instltuicoes
partlculares de solidariedade social
ARTIGO 87."

(Da cooperacao entre

institui~oes)

1 - As lnstttulcoss podem estabelecer for
mas de cooperacao que visem, designadamente, a
utlllzacao cornum de servicos ou equipamentos e
o desenvolvimento de accoes de solidariedade so
cial, de responsabilidade tambern comum ou em
regime de complementaridade.

(Formas de agrupamento das lnstituleoes]

As lnstitulcoes podem associar-se, constituln
do unioes, Iederacoes ou confederacoes destina
das a reallzacao dos seguintes objectivos:
a) Coordenar as accoes das instltutcoes asso
ciadas relativamente a quaisquer entldades, publi
cas ou prlvadas, em especial junto dos 6rgaos e
services oficiais de tutela;
b) Organizar servicos de interesse e de in
tervencao comuns as institulcoes associadas, ra
cionalizando os respectivos meios de accao:
c) Representar os
instltuicoes associadas;

interesses

comuns

das

d) Promover 0 desenvolvlrnento da accao das
instltulcoes e apoiar a cooperacao entre elas na
r ealizacao dos fins de solidariedade social.

ARTIGO 89.0

(Regime legal)

1 - As unloes, federacoes e confederacoes
de Institulcoes sao consideradas, para todos os
efeitos. associacoes de solidariedada social e fi
cam sujeitas ao seu regime, sern prejuizo do dis
posto nos numeros seguintes.
2 - As unloes e federacces das assoclacoes
de socorros mutuos sao igualmente consideradas
assoclacoes de socorros mutuos e ficam sujeitas
ao respectlvo regime.
3 - Nao podera ser considerada instltulcao
particular de solidariedade social urna unlao, fede
racao ou confederacao cujo ruirnero de institulcoes
representadas seja inferior a 3.

4 - Se 0 numero de mernbros da assembleia
geral nao for suficiente para preencher os orqaos
socials, havera apenas urn orqao colegial, a assern
bleia de lnstltulcoes. constltulda por todos os rnem
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bros da unlao federacao ou confederacao, e que de
libera por maioria simples.

CAPITULO V

Oisposi~oes

finais e transitortas

ARTIGO 90.

0

ARTIGO 94.

0

(limites de representacao)

A representacao atribuida as uruoes, federa
coes e confederacoes per este diploma e pelos
estatutos pr6prios nao impede que as instituicoes
nelas aqrupadas intervenham autonomamente nos
assuntos que directamente Ihes digam respeito
nem afecta a poslcao pr6pria dessas instituicoes
perante 0 Estado.

(lnstitui(:oes jli existentes)

1 As lnstltulcoss anteriormente qualifica
das como pessoas colectivas de utilidade publica
adrninistratlva que, pelos fins que prossigam, de
yam ser consideradas instituicoes particulares de
solidariedade social deixam de ter aquela qualifi
cacao e ficam sujeitas ao regime estabelecido no
presente diploma.

ARTIGO 91.

0

(Uniao de lnstltuleoes)

Podem constituir-se em unioes:
a) As tnstituicoes que revistam forma iden
tica;
b) As institu.coes que actuem na mesma area
qeoqraflca, designadamente 0 dlstrito:
c) As lnstituicoes cu]o regime especifico de
constitulcao 0 justifique.

ARTIGO 92.

0

2 - As Instltuicoes referidas no n.O 1 e as
associacces de socorros rnutuos deverao reformar
os estatutos de acordo com 0 regime estabelecido
no presente diploma no prazo de 6 meses a contar
da data da sua publicacao.
3 - As lnstitulcoes que nao revestiam ine
quivocamenta uma das formas estabelecidas no
artigo 2.° deste diploma deverao adoptar a forma
que melhor se adapte a sua natureza.
4 - As instttutcoes ja existentes criadas por
orqanizacdes, assoclacoes ou quaisquer outras en
tidades da igreja catollca poderao, livremente,
adoptar a forma que julgarem mais conveniente
e inserir-se na ordem juridica can6nica, contanto
que respeitem as normas deste diploma e os seus
novos estatutos sejarn aprovados pela competente
autorldada ecleslastica.

(Federac;:6es de lnstituicoes]
ARTIGO 95.

0

Podem constituir-se ern federacoes as insti
tuicoes que prossiqam actividades conqeneres,

(Misericordias actual mente existentes)
ARTIGO 93.0

(Confederac;:ao de lnstltuleoes)

1 -

As confederacces resultarn do agrupa

mente, a nivel nacional, de Iederacoes e unices
de instltuicoes.
2 Podem inscrever-se directamente nas
confederacoes as instltulcoes que nao pertencam
a qualquer unlao ou Iederacao.

1 - As lnstltulcoes actualmente denorninadas
santas casas da misericordia que nao tenham sido
criadas como irmandades e que queiram assumir
agora essa forma envlarao a entidade tutelar uma
declaracao do ordinarlo competente certificando a
sua constltulcao na ordem juridica canonlca,
2 As instltuicoes que nao assumirem a
forma de irmandades da misericordia poderao
continuar a ser conslderadas, para efeitos do pre
sente diploma, associacoes de sol idariedade social.
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PRESlDeNCIA DO GOVERNO REGIONAL

(Termo do regime dualista

Besolucao n.O 273/84

0

das

I\IUMERO 10

rnlsericordlas e irmandades)

1 Nos casos que, por forca do disposto
no § 3.° do artigo 108. do Decreto-Lei n.O 35 108,
de 7 de Novembro de 1945, coexistem uma santa
casa da misericordia e a respectiva irmandade ca
nonicamente erecta, pode a santa cas a da mise
ricordia ou misericordia lnteqrar-se na irmandade,
mediante acordo de ambas.

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 15 de Marco de 1984, resolveu:

0

2 Uma vez aprovada perante a ordem ju
ridlca canonica a reqularlzacao do acordo nos ter
rnos do n.o 1, ter-se-a por extinta a santa casa
da misericordia ou misericordia, sucedendo-Ihes
em todos as direitos e obriqacoes a irmandade da
misericordia em que se tenha integrado.

3 - Ouando se verifique a inteqracao prevista
no n. 1, serao entregues
irmandade as igrejas,
capelas, edificios au instalacoes e outros bens
deixados ou legados cam fins exclusivamente re
ligiosos e serao partilhados entre a misericordia
e a irmandade os bens deixados au legados com
fins cumulativamente religiosos e de outra natu
reza, de acordo com a valor relative dos corres
pondentes encargos.
O

a) Aprovar a minuta do contrato adicional para
execucao da obra de «Becuperacao do Pavimento
da E. R. 101, Ribeira Brava - Estreito de Camara
de Lobes», de que e adjudicatar ia a firma Cons
trutora do Tamega, Limitada.
b) Delegar os poderes de representacao da
Heqiao Autonoma. na assinaturado contrato, no
Secretar io Regional do Equipamento Social.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

a

ARTIGO 97."

(Manutem;ao de isenc;:5es e reg alias)

1 - As Instituicoes anteriorrnente qualiflca
das como pessoas colectivas de utilidade publica
administrativa conservarn as isencoes e regalias
que a lei lhes concedia.
Cornpetlra aos services da secretaria
2 regional da tutela emitir as declarac6es au certifi
cad os comprovativos da sltuacao j~rfdiCa das ins
titui<;oes que prossigam actividades nesta Regiao
Autonorna, para os efeitos referidos no numero
anterior.

ARTIGO 98.

0

(Legisla~lio revogada)

Fica revogada toda a leqislacao que contrarie
as normas e princfpios expressos no presente Es
tatuto.

Hesolucao n.O 274/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 15 de Marco de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do contrato para as "Son
dagens marftimas para a estacao de recepcao e
expedicao de cimento a granel no Canlcal », de
que e adjudicata ria a firma Teixeira Duarte, Limi
tada.
b) Delegar as poderes de representacao da
Regiao Autonorna, na assinatura do contrato, no
Secretarlo Regional do Cornercio e Transportes.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Goncelves Jardim.

Besolucao n.' 275/84
No memento em que entraram em funciona
menta as lnstalacoes de captacao de aqua na Fon
te de Areia, em Porto Santo, a Conselho do Go
verno, reunido em plenarlo em 15 de Marco de 1984,
curva-se sentidamente perante a memoria dos dais
trabalhadores falecidos aquando da execucao des
sa obra e resolveu propor
Camara Muni'cipal do
Porto Santo que, em abertura de novas arruarnen

a
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tos considere os nomes e esforco exemplar des
tes dois trabalhadores, para efeitos de toponimia.

3 -

A presente -Hesolucao» revoga a Reso

lucao do Governo Regional n." 105/83, publicada
no «Jornal Oflclal» da Heqlao Aut6noma da Ma

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

deira, I Serie, n." 4, de 17 de Fevereiro de 1983.

Presidencia do Governo Regional. -

0 Pres i

dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

Gonceives Jerc'.m.
Besolucao n. 276/84
O

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 15 de Margo de 1984, resolveu:
Encarregar 0 Secretarlo Regional do Trabalho,
devidamente assessorado pelo Secretario Regional
de Agricultura e Pescas, para estabelecer imedia
tamente neqociacoes com a firma William Hinton
& Sons, Ld.a, tendo em vista encontrar-se uma so
lucao em funcao de resolucoes antes tomadas em
relacao aquela empresa.
Presidenc!a do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto lotio Cardoso
Goncelves Jardim.

Besolucao n.O 278/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenario

em 15 de Margo de 1984, resolveu:
Fazer

a

distrtbuicao

da

irnportancia

de

34331 000$00 as Autarquias da Heqiao.
Esta verba corresponde ao duodecirno do rnes
de Marco de 1984, no que concerne as tr ansferen
cias de capital -

partlcipacao nos termos do art."

5 da Lei das Hnancas Locals.
Algumas destas verbas ja foram pagas ante
cipadamente.

Resoluc;:ao n. 277/84
O

Considerando que atraves da Portaria n.O
132/84, de 2 de Marco, emanada da Presidencia
do Conselho de Ministros e Ministerio das Finan
gas e do Plano, foi actualizada e substituida a ta
bela de ajudas de custo a que se reporta a Porta ria
n " 1341/82, de 31 de Dezembro;

Presidencia do Governo Regional. -

0 Pres i

dente do Governo Regional, Alberto lotio Cardoso

Conceives Jardim.

Resolucao n.' 279/84

Considerando que ha mister aplicar a Adminis
tracao Regional Aut6noma a mencionada Tabela,
proporcionando identicas condicoes de remune
racao, continuando, por outro lado, a aplicar-se as
valores correctivos a que se reporta a Portaria do
Governo Regional n," 3/78, de 28 de Fevereiro;

51 497000$00, as Autarquias da Heqiao.

Assim, 0 Conselho do Governo, reunido em
plenario em 15 de Marco de 1984, resolveu:

de Margo de 1984, no que concerne as transfe

1 Aplicar a Adrninistracao Reg;onal Auto
noma a Tabela de Ajudas de Custo, constantes da
Portaria 132/84, de 2 de Marco, com efeitos a par
tir de 1 de Janeiro de 1984.
Aos valores estabelecidos na nova Ta
2 bela, acrescera 0 valor percentual de 30% a que
se reporta a Portaria do Governo Regional 3/78,
de 28 de Fevereiro.

o

Conselho do Governo, reunido em plenario

em 15 de Marco de 1984, resolveu:
Fazer

a

distr lbuicao

da

irnportancia

de

Esta verba corresponde ao duodecimo do rnes
rencias correntes -

partlcipacao nos termos do

art." 5 da Lei das Hnancas Locais.
Algumas destas verbas ja foram pagas ante
cipadamente.
Presidencia do Governo Regional. -

0 Pres i

dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso

Gcncelves Jardim.
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Besolucao n," 280/84

NUMERO 10

Para este efeito assinara, obrigando a socie
dade, um protocolo com 0 Secretario Regional de

Ao abrigo do disposto no art." 7.° do Decreta
Regional n. 23/79/M, de 16 de Outubro, 0 Con
D

Agricultura e Pescas, 0 qual definira as regras
cornunitarias de utllizacao desta infraestrutura.

selho do Governo, reunido em plenario em 15 de
Marco de 1984, resolveu conceder 0 aval

a

Presidencia do Governo Regional. -

Em

0 Presi

presa de Electricidade da Madeira, E.P., para ga

dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso

rantir a subscricao de 8 livrancas, junto da Caixa

Goncelves Jardim.

Econ6mica do Funchal, com os seguintes valores:
cinco de 40000000$00, duas de 30000000$00, e
outra de 10000000$00. Todas corn vencimento no

Besolucao n.' 282/84

mes de Junho de 1984. Estas llvrancas fazem parte
de um processo de aqreqacao no valor de 280000

a satlsfacao

de

Considerando que 0 Governo da Regiao Au

diversos compromissos anteriormente assumidos.

tonorna da Madeira assume a responsabilidade do

(180000+100000) e destinam-se

pagamento de determinadas pensoes emergentes
As presentes llvrancas constituem a reforma
parcial de um grupo de llvrancas no valor de 280000

de acidentes de trabalho, definidas at raves do Tri
bunal do Trabalho;

contos, tambern avalizadas pelo Governo Regional
nos termos da Hesolucao n." 1077/83 e da Resolu

Considerando que, neste contexto, a centra

gao n." 97/84, tomadas respectivamente em 15 de

Iizacao ao nivel de um unico departamento do Go

Dezembro e em 19 de Janeiro.

verno Regional, lmplicara uma menor morosidade

Ficam revogadas as Besolucoes n." 1077/83
e 97/84.

das relacoes entre os referidos orqaos de sobe
rania e dos processamentos legal e contabilistico
das presentes pens6es;

Mais resolve incumbir 0 Sectetar.o Regional
Considerando a natureza econorruca das des

do Planeamento e Financas de outorgar no respec

pesas publicas subjacentes

tivo termo de aval.
Presidencia do Governo Regional. -

o

0 Presi

dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

a

presente questao:

Conselho do Governo, reunido em plenarlo

em 15 de Margo de 1984, resolveu:

Goncelves Jardim.

1 -

Todos os processos e ficha em anexo

(devidamente actualizados) de sinistrados de aci
dentes de trabalho, cujo pagamento de pens6es

Resolucao n.' 281/84

constitui responsabilidade da extinta Junta Geral
au do Governo da Heqiao Autonorna da Madeira,

o

Conselho do Governo, reunido em plenario

em 15 de Margo de 1984, resolveu:

deverao ser remetidos, por parte de todos os de
partamentos do Governo,

a Secretaria

Regional do

Planeamento e Hnancas ate 15 de Abril de 1984.
Subsidiar em 50% a instalacao de «menta
2-

-cargas teleferico» a ser instalado na Faja dos

Os processamentos legal e contabilistico

Padres, de iniciativa da «Sociedade Agricola da

oas

referenciadas pens6es efectuar-se-ao pelos

Faja dos Padres».

Services Administrativos e de Contabilidade da
Secretaria Regional do Planeamento e Ftnancas,

A concessao deste subsidio esta condtcicnada

a aceitacao

a partir de 1 de Maio de 1984.

pelo Senhor Enq." Mario Jardim Fer

nandes, co-proptietario da Sociedade, da total dis

Presidencia do Governa Regional. -

0 Pres i

ponibilidade deste aparelho para 0 servico de to

dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cerdoso

dos os agricultores da zona.

Goncelves Jerditn.
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CONCESSAO
ACIDENTES

PROCESSO N.o

a}:

DE
DE

PENSOES

TRABALHO

.

SINISTRADO:

Nome:

Enti dade/ Loca I
da pr estacao
de Trabalho:

.

Natureza e data
do acidente:

BENEFICIARIOS:

.... Telef.:
Forma de pagamento:

1'1

Domicf!io

D

Tesouraria

Grau
de parentesco

Nome

..

Valor e data rrucrars
da pensao b)

Data
de nascimento

Caducidade
da pen sao

........................................................................../.

/

S

em

/

./

/

./. ..

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

./.

/

3

em

/

/

./

./.

.

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

/.

/

3

em

./.

./.

/

/

.

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

/

/

$

em

/

/

/

/

.

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

./

/

$

em

/

/

/

/

.

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

/. /

s

em

/

/

./.

/

.

PENSAO

c):

$

Valor inicial

em

Evolucao/ Actualizacao

$
....

OBSERVACOES:

/

./.

.

em

/

./.

.

.. $

em

./.

/

.

....................... .$

em

./.

./.

..

....................... .$

em

./.

/

.

.........

$

em

/

./.

.

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

$

em

./.

/

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

$

em

/.

./.

........................ $

em

j

/

.

........................ $

em

./

/

.

........................ $

em

/

/

.

.

a) Registo do Tribunal do Trebaiho do Funchal

b) Valor anual
c) Vaor rne iio mens al, global

.
.
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Hesolucao n.' 283/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenar io
em 15 de Marco de 1984, resolveu:
1 - Actualizar para 3525$00 a renda (nos ter
mos do Decreto-Lei n. 436/83, de 19 de Dezembro,
conjugado com 0 art." 1104.° do C6digo Civil) do
predio urbane ao sitlo das Feiteiras, freguesia e
concelho de Sao Vicente, on de se encontra ins
talado 0 Posto de lnseminacao Artifical da Inten
dencia de Pecuarla, 0 qual predio pertence ao
Senhor Joao de Andrade Junior e de que a Regiao
Aut6noma da Madeira e a arrendatar.a.
O

2 - Delegar no Secretario Regional da Agri
cultura e Pescas os poderes especificos para actua
lizar a aludida renda nos term os do ponto anterior.

NUMERO 10

tor infantil, a Conselho do Governo, reunido em
plenario em 15 de Marco de 1984, resolveu atri
buir urn subsidio de 300000$00, a fim de custear
despesas com a r ealizacao do III Festival Infantil
da Cancan.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joso Cardoso
Goncelves Jardim.

Resolucao

n.O 286/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 15 de Marco de 1984, resolveu:

a

Atribuir urn subsidio no valor de 10000$00
Comissao de Alunos do 9. ano do Coleqio Missio
nario, que se destina a cobrir despesas com a rea
llzacao de urn concurso cultural a nivel interno.
0

Presldencla do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional, Alberto Joso Care/oso
Goncsives Jardim.

Presldenc!a do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

Hesolucao n.' 284/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 15 de Marco de 1984, resolveu:
1 - Actualizar para 2 115$00 a renda (nos ter
rnos do Decreto-Lei n.O 436/83, de 19 de Dezembro,
conjugado COm 0 art." 1104.0 do C6digo Civil do
predio urbane ao sitio da Murteira, freguesia e con
celho da Ribeira Brava, onde se en contra instalado
a Posto de Sanidade Vegetal da Ribeira Brava, a
qual predio pertence ao Senhor Jose Agostinho Pe
reira e de que a Heqiao Aut6noma da Madeira e a
arrendataria.
2 - Delegar no Secretario Regional da Agri
cultura e Pescas os poderes especificos para
actualizar a mesma renda nos termos do posto
anterior.

Hesolucao n." 287/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenar!o
em 15 de Marco de 1984, resolveu:
Encarregar a Secretaria Regional de Educacao,
no sentldo de promover uma homenagem publica
Senhora Professora D. Maria Bernardete Jardim
Goncalves que, com a idade de 84 anos e ap6s a
formacao de sucessivas qeracoes, rnantern-se to
causa do ensino.
tal mente devotada

a

a

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

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Care/oso
Goncalves Jardim.

Resolucao

n.O 288/84

o

Canselho do Governo, reunido em plenario
em 15 de Marco de 1984, resolveu:
Hesohrcan n. 285/84
O

Porque de ano para ana 0 Festival da Cancao
Infantil da Madeira vem qanhando sempre mais
projeccao, exercendo uma accao altamente impor
tante na descoberta de valores regionais, no sec-

Autorizar a firma MOTEL Sociedade de
Montagens e Estudos Tecnlcos, t.da., adiudicataria
da «empreitada de instalacao do Lar da 3: ldade»,
a substltutr a garantia bancarla de 2397948$00
par igual lmportancia a reter pelo Governo Re
gional e a deduzir no valor dos trabalhos executa
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dos na referida empreitada, para efeitos de assi
natura do respectivo contrato.
Presidenc!a do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncalves Jerdim.

Besolucao n. a 289/84

o Secreta rio Regional do Equipamento Social
informou a Plenario do Governo que, na Ribeira do
Faial, esta a partir de hoje encontrada uma solucao
que permite [a 0 transite de carros ligeiros. No
entanto, dada a precaridade que essa solucao ofe
rece nestes proxlrnos dias, 0 Governo solicita que
tal aterro apenas seja utilizado em casas de emer
gencia pelas ditas viaturas ligeiras, ja que esta
interdito a viaturas pesadas. Entretanto esta ja
contratado a transporte do pontao rnilitar que de
vera chegar na proxima semana.
Apos a sua chegada a Madeira, e dados as tra
balhos ja em curso no local, cornecar-se-a de ime
diato a sua montaqern, pelo que, a nao haver pro
blemas no trans porte par mar, se pensa poder res
tabelecer e clrculacao de pesados e ligeiros ate
ao fim deste meso Entretanto, a Conselho do Go
verno, reunido em plenar!o em 15 de Marco de
1984, resolveu autorizar 0 celebracao do contrato
COm a Gabinete GRID «Consultas, Estudos e
Projectos de Enqenharia», para a elaboracao do
projecto da sua nova ponte, de forma a permitir
a iniclo das obras ainda no Verao do corrente ano.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncalves Jardim.

Hesolucao

11.°

290/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 15 de Marco de 1984, resolveu:
Autorizar 0 contrato adicional com a firma Ra
malho Rosa, Lda., pelo valor de 30000000$00, re
ferente as obras do Parque de Lazer do Montado
do Pereira.

Besolueao n.a 291/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 15 de Marco de 1984, resolveu:
Adjudicar a firma Prebel - Sociedade Tecni
ca de Pre-fabricacao e Construcao, Lda., a forne
cimento de 300 toneladas de ernulsao betuminosa
ECM-2 e 30 toneladas de ernulsao betuminosa
ECR-1, pelo valor de 12 112500$00, par ser a pro
posta mais vantajosa. Mais resolve autorizar a ce
lebracao do respective contrato.
Presidenc!a do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto lotio Cardoso
Gonceives Jardim.

Besolucao n.' 292/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 15 de Marco de 1984, resolveu:
Adjudicar a firma Pollmaquina - Equipamen
tos Industriais da Madeira, Lda., a fornecimento de
guardas metallcas destinadas a E. R. da Santa ao
Paul da Serra, pelo valor de 9 299 830$00, par ser
a proposta mais vantajosa.
Mais resolve autorizar a celebracao do respec
tivo contrato.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Jotio Cardoso
Goncelv es Jardim.

Resolu(:ao n,a 293/84

o Conselho do Governo, reunido em plenar io
em 15 de Marc;o de 1984, resolveu:
Aprovar 0 Decreto Regulamentar Regional
que «prorroqa par um ana a prazo de viqencia das
medidas preventivas estabelecidas no Decreta Re
gulamentar Regional n." 7/82/M de 1 de Junho ».
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Conceives Jerdim.

Hesolucao n,O 294/84
Presidencla do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Conceives Jardim.

o Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 15 de Marco de 1984, resolveu:
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Assumir a responsabilidade pelo pelo paga
mento cia ernpreitada referente a rede de aducao
e distribulcao de aqua dorniciliar!a entre a Quinta
Grande e 0 Estreito de Camara de Lobos, obra
essa da responsabilidade da Camara Municipal de
Camara de Lobos e adjudicada a firma Construto
ra do Tameqa, Lda.
Esta posicao e assumida para evitar que ap6s
a realizacao da empreitada de pavimentacao da E.
R., venha a mesma a ser afectada pela obra da
respectiva rede de aducao e distribuicao de aqua.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Prest
Dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jardim.

Resolucao

n.O 295/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 15 de Marco de 1984, resolveu:

NUMERO 10

Besolucao n.o 297/84
Ao abrigo do disposto no artigo 7.° do Decre
ta Regional n.O 23/79/iVl, de 16 de Outubro, 0 Con
selho do Governo, reunido em plenario em 15 de
Marco de 1984, resolveu conceder 0 aval
Trans
func.ial, Transportee Urbanos, l.da., para garantir
a subscr.cao de tres letras, a favor da Firma Fer
nando R. Gouveia, Lda., com os seguintes valo
res: 10800 000$00, 3400000$00 e 2 000 000$00,
descontadas respectivamente no Banco Totta &
Acores, Banco Portuques do Atlantica e Banco
Espinto Santo e Comercial de Lisboa. Todas com
vencimento aos 10 dias de Junho de 1984.
Este financiamento destinou-se ao investi
menta em infraestruturas e material circulante.
As presentes letras constituem reforma par
cial de um grupo de efeitos anteriores no valor
de 18585000$00, tambern avalizados pelo Gover
no Regional nos termos da Resolucao n." 1097/83,
tomada em 29 de Dezembro, descontadas nas
mesmas instltuicces de credlto, e vencidas em
11 de Marco de 1984.

a

Fica revogada a Hesolucao n." 1097/83.
Chamar a si a responsabilidade da ernpreita
da dea'bastecimento de aqua ao Carneal, obra
essa iniciada pela Camara Municipal de Machico.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
Dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jardim.

As condicoes essenciais do aval sao as cons
tantes das fichas tecnicas publicadas em anexo.
Mais resolve incumbir a Secretario Regional
do Planeamento e Finances de outorgar no res
pectivo termo de aval.
Ficha tecnica
Mutuante -

Fernando R. Gouveia, Lda.

Mutuario nos, Lda.
Resolucao n," 296/84

o Conselho do Governo, reunido em plena rio
em 15 de Marco de 1984, resolveu:
a) Aceitar a cessao da posicao contratual da
Camara Municipal de Machico no contrato cele
brado entre esta edilidade e «Joaquirn Francisco
dos Santos, Lda.», e que tem por objecto a exe
cucao da empreitada de obras publlcas denomi
nada "Campo de Jogos do Porto da Cruz».
b) Mandatar 0 Secretarlo Regional do Equipa
mento Social para em representacao da Heqiao
Aut6noma da Madeira outorqar na escritura pu
blica que forrnalizara a cessao da posicao con
tratual.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Presi
Dente do Governo Regional, Alberto Joeo Cardoso
Goncelvee Jardim.

Transfunchal, Transportes Urba

Capital Mutuado -

10800000$00

Avalista - 0 Governo Regional representado
pelo Secreta rio Regional do Planeamento e Fi
nanr;;as
Tltulacao - Letra [descontada no Banco Tot
ta & Acores)
Taxa de Juro Normal [a vigente no mer
cad a financeiro para operacoes activas de prazo
correspondents)
Prazo -

90 dias

Data de consolldacao -

12 de Marco de 1984

Outras condicoes As normal mente exigi
das para opera<;:6es analogas.
Ficha tecnlca
Mutuante Mutuarlo nos, Lda.

Fernando R. Gouveia, Lda.
Transfunchal, Transportes Urba

Capital Mutuado Avalista -

3400000$00

0 Governo Regional representa
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do pelo Secretarlo Regional do Planeamento e Fi
nangas
Titulacao Letra (descontada no Banco Por
tuques do Atlantlco)
Taxa de Jura - Normal (a vigente no merca
do financeiro para operacoes activas de prazo
correspondente)
Prazo -

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

90 dias

Data de consolldacao - 12 de Margo de 1984
Outras condlcoes As normal mente exigi
das para operacoes analoqas,
Ficha tecnlca
Mutuante Fernando R. Gouveia, Lda.
Mutuarlo Transfunchal, Transportes Urba
nos, Lda.

Capital Mutuado -

2 000 000$00

Avalista - 0 Governo Regional representado
pelo Secretarlo Regional do Planeamento e Fi
nangas
Titulacao Letra (descontada no Banco Es
pfrito Santo e Comercial de Lisboa)
Taxa de Jura - Normal (a vigente no merca
do financeiro para operacoes activas de prazo
correspondente)
Prazo -

Divisao 00, Subdivisao 00, C6digo 42,00, alfnea 01
e refere-se ao rnes de Margo do corrente ana.

90 dias

Data de consol idacao - 12 de Margo de 1984
Outras condicoes As normalmente exigi
das para operacoes analoqas.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelv es Jardim.

Hesolucao n.O 298/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 15 de Margo de 1984, resolveu:
Atribuir um subsidio no valor de 15344815$50
das Cooperativas Agrfcolas de Lacticfnios
e Produtores de Leite da Ilha da Madeira,
UCALPLlM, a fim de cobrir a diferencial entre as
precos de custo e venda de leite produzido na
Heqiao.

a Uniao

Na presente verba esta lncluldo a valor de
taxa de tratamento de
1 425057$00, referente
leite pasteurizado, conquanto deduzido do valor
de 909 253$50, nos termos da Reso lucao n." 159/84,
de 9 de Fevereiro.

a

o presente subsfdio sera concedido par con
ta da dotacao orcarnental da Secretaria Regional
03, Capitulo 01,
do Planeamento e Hnancas -

Hesolucao n.O 299/84
Ao abrigo do disposto no artigo 7.° do Decre
ta Regional 23/79/M, de 16 de Outubro, a Conse
Iho do Governo, reunido em plenario em 15 de
Margo de 1984, resolveu conceder a aval
Trans
funchal, Transportes Urbanos, Lda., para garantir
a subscrlcao de tres letras, a favor da firma UTIC
- Uniao de Transportes para lrnportacao e Comer
cia, Lda., com as seguintes valores: duas de
9000000$00 (descontadas no Banco Pinto & Satta
Mayor e, no Banco Nacional L1ltramarino), e outra
de 6 200 000$00 [descontada no Banco Espfrito
Santo & Comercial de Lisboa). Todas com venci
menta no dia 10 de Junho de 1984.
Este financiamento destinou-se ao investi
menta em infraestruturas e material circulante.
As presentes letras constituem a reforma par
cial de outras anteriores no valor de 26995$00,
tarnbern avalizadas pelo Governo Regional nos ter
mas da Hesolucao n." 1078/83, tomada em 15 de
Dezembro, descontadas nas mesmas instltulcces
de credito e, vencidas em 11 de Margo de 1983.

a

Fica revogada a Hesolucao n.O 1078/83.
As condicoes essenciais do aval sao as cons
tantes das fichas tecnicas publicadas em anexo.
Mais resolve incumbir a Secretario Regional
do Planeamento e Hnancas de outorgar no res
pectivo termo de aval.
Ficha tecnica
Mutuante - UTIC - Unlao de Transportes para
lrnportacao e Cornercio, Lda.
Mutuarlo Transfunchal, Transportes Urba
nos, Lda.
Capital Mutuado -

9000000$00

Avalista - 0 Governo Regional representado
pelo Secretario Regional do Planeamento e Fi
nangas
Tltulacao - Letra (descontada no Banco Pinto
& Satta Mayor)
Taxa de Jura - Normal (a vigente no mercado
financeiro para operacoes activas de prazo corres
pondente)
Prazo -

90 dias

Data de consolldacao -

12 de Margo de 1984
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Outras condicoes - As normalmente exiqldas
para operacces de natureza analoqa,
Ficha tecnica
Mutuante - UTIC - Uniao de Transportes pa
ra lrnportacao e Cornercio, Lda.
Mutuario Transfunchal, Transportes Urba
nos, Lda.
Capital Mutuado -

90 dias

Data de consolldacao - 12 de Marco de 1984
Outras condicoes - As normal mente exlqldas
para operacoes de natureza analoqa,
Ficha tecnica
Mutuante - urIc - Uniao de Transportes pa
ra lrnportacao e Comerclo, Lda.
Mutuario Transfunchal, Transportes Urba
nos, Lda.
Capital Mutuado -

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

Besolucao n.O 301/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 15 de Marco de 1984, resolveu:
Autorizar a aquisicao duma arnbulancia de
apoio ao Centro de Saude da Calheta.
Presidenc!a do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncalves Jardim.

6200 000$00

Avalista - 0 Governo Regional representado
pelo Secretario Regional do Planeamento e Fi
nanc;:as
Titulacao Letra (descontada no Banco Es
pfrito Santo e Comercial de Lisboa)
Taxa de Jura - Normal (a vigente no mercado
financeiro para operacoes activas de prazo corres
pondente)
Prazo -

Social a firn de custear a deslocacao da represen
tacao da Heqiao, constitufda par 26 elementos as
IV Jornadas Desportivas Nacionais dos Centros de
Cultura e Desporto da Saude e Sequranca Social
que se realizam na cidade do Porto nos dias 24 e
25 de Marco p. f. e nas modalidades desportivas
de Tenis de Mesa, Tents de Campo, Voleibol Femi
nino, Futebol de Salao Masculino e Petanca.

9 000 000$00

Avalista - 0 Governo Regional representado
pelo Secretario Regional do Planeamento e Fi
nancas,
Titulacao Letra (descontada no Banco J\Ja
clonal Ultramarino)
Taxa de Jura - Normal (a vigente no mercado
fi nancei 1'0 para operacces activas de prazo corres
pondente)
Prazo -

J\JUI\!1ERO 10

90 dias

Hesolucao n.o 302/84

o Conselho do Governo, reunido em plenar!o
em 15 de Marco de 1984, resolveu:
Aplicar ao pessoal das lnstituicoes Particula
res de Solidariedade Social a actualizacao das ta
belas de vencimentos dos funcionarios da Admi
nistracao Publica e a quantitativa e regime da atri
buicao do subsidio de refeicao previstos respecti
vamente pelos Decretos-Leis n.O 57-C/84 e 57-B/84,
de 20 de Fevereira.
S

Data de consolldacao - 12 de Marco de 1984
Outras condlcoes - As normal mente exiqidas
para operacoes de natureza analoqa.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional, Alberto Joiu: Cardoso
Goncelves Jardim.

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

Hesolucao n," 303/84
Hesolucao n.' 300/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 15 de Marco de 1984, resolveu:
Atribuir um subsidio de 100000$00 aos Ceil
tros de Cultura e Desporto da Saude e Sequranca

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 15 de Marco de 1984, resolveu:
Aprovar 0 Decreto Regulamentar Regional que
«aprova 0 novo quadro de pessoal que integra as
valencias de apoio ao Gabinete do Secretario Re
gional dos Assuntos Socials ern conforrnidade com
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o disposto no Decreto Regional n." 13/81/M, de
23 de Junho ».
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joso Cardoso
Goncelves Jarclim.

Construtores, ACE, e Joao Jacinto Tome Lirnitada».
para execucao das obras «Construcao de 204 foqos
- Nazare I» e «Infraestruturas do Plano Integrado
da Nazare - 1: fase», respectivamente, no Secre
tario Regional do Equipamento Social.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presl
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

Hesolucao n." 304/84
Considerando que 0 atleta Jose Baptista POl'
diversas vezes tem representado a Regiao em meet,
tings internacionais obtendo uma classlficacao que,
relativamente ao seu escalao etario, 0 situa entre
os dez melhores atletas mundiais, 0 Conselho do
Governo, reunido em plenario em 15 de Marya de
1984, resolveu atribuir-Ihe um subsidio de 50 con
tos como comparticipacao nos custos dos seus trei
nos.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Conceives Jardim.

Besolucao n.o 305/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 15 de Marco de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do contrato adicional (ter
eei 1'0 mapa) da empreitada «Hosplcio Imperatriz
D. Amelia, de que e adjudicataria a firma Lourenco,
Simoes e Reis, Lda.
b) Delegar os poderes de representacao da
Regiao Autonorna da Madeira, na assinatura do
eontrato, no Secretarlo Regional do Equipamento
Social.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional. Alberto Joiio Cardoso
Goncalves Jardim.

Besolucao n.O 306/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
ern 15 de Marco de 1984, resolveu:
Delegar as poderes de representacao da Re
; so Aut6noma, na assinatura dos contratos suple
-:: rtares a celebrar com as firmas «Jose Ribeiro
;,dClstrias e Cornerclo, SARL» e «Hiqeral -

Besolucao n.O 307/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 15 de Marco de 1984, resolveu:
Aprovar 0 orcamento para 0 ana de 1984 do
Gabinete Regional de Gestae do Fundo de Desem
prego.
Presidencia do Governo Heqional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto J090 Cardoso

Goncalves Jertlim.

Besolucao n.' 308/84
Ao abrigo do disposto no artigo 7.° do Decreto
Regional 23/79/M, de 16 de Outubro, 0 Conselho
do Governo, reunido em plenario em 15 de Mar
co de 'j 984, resolveu conceder 0 aval
Empresa
de Electricidade da Madeira, E. P., para garantir a
subscricao de duas livrancas no valor de
17500000$00 cada, junto do Banco Totta & Ac;;o
res e do Banco Pinto & Sotto Mayor, com venci
mento aos 2 dias de Janeiro de 1984, destinadas
ao pagamento de cerca de 50% da primeira pres
tacao de 7725 000 (Francos Franceses)
Compa
gnie Mecanique Sulzer de Paris, e referente
aquistcao de 3 novos grupos, a instalar na Cen
tral Terrnica da Vltoria.

a

a

a

As presentes Iivrancas constituem a reforma
parcial de duas anteriores no valor de 18500 000$00
cada, tambern avalizadas pelo Governo Regional
nos termos da Hesolucao n." 1038/83, tomada em
15 de Dezernbro, descontadas nas rnesmas insti
tulcoes de credito e vencidas aos 4 dias de Marco
de 1984.
Fica revogada a Resolucao n." 1038/83.
Mais resolve incumbir 0 Secretar}o Regional
do Planeamento e Hnancas de outorgar no respec
ctivo termo de aval.
Presidencla do Governo Regional. -

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

Besolucao n.O 309/84

a

Com a firn de proporcionar
empresa conces
sionaria de Transportes Publicos Colectivos na llha
do Porto Santo, condicoes de operacionalldade, 0
Conselho do Governo, reunido em plenar!o em 15
de Marco de 1984, resolveu proceder a urn adianta
menta ate a mes de Julho do corrente ana (inclu
sive), do respect.vo subsfdio mensa I atribuido
aqueie concess.onarlo, no valor de 680000S00.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Goncelves Jardim.
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titulo de impasto sabre sucess6es e doacoes em
conformidade com a respectivo c6digo, e onde
nao se inclui as quantias respeitantes a Calxa
Geral de Depositos e Montepio Geral - Caixa Eco
norn.ca de Lisboa, de harmonia com 0 preceitua
do no art." 58. do Decreta-Lei n." 48953, de 5 de
Abl"il de 1969 e art." 118.° n." 1, alfnea d) do De
creta-Lei n. 46548, de 23.9.65, respectivamente.
0

3 - Determinar que a importancia Ifquida de
404635888$00 seja remetida a Caixa Geral de De
p6sitos, que na qualidade de banco lider do em
prestimo, se lncumbira, conforme acordo estabele
cido, de proceder a entrega dos rendimentos a ca
da uma das institulcoes bancarias subscritoras
das obrigac;:6es.
4 - Liquidar a Caixa Geral de Dep6sitos a
quantia de 101 159$00 relativo a comissao de aqen
te pagador (0,025%) sobre 0 valor liquido dos
juros.
Este valor e passfvel de imposto de selo.

Resolucao n.O 310/84
Considerando que as actuais tarifas dos trans
partes publlcos colectivos de passageiros nao co
brem a totalidade dos custos operacionais do sec
tor, a Conselho do Governo, reunido em plenario
em 15 de Marco de 1984, resolveu atribuir um sub
sfdio de 17990268$00, as empresas de transportes
urbanos e interurbanos, relativo ao mes de Marco.
Presldencia do Governo Regional. - 0 Prest
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Goncelves Jardim.

Besolucao n." 311/84
De acordo com a estabelecido no Decreta-Lei
n.O 187/81, de 2 de Julho e na Portaria n.? 883/83,
de 17 de Setembro, 0 Conselho do Governo, reuni
do em plenario em 15 de Marco de 1984, resolveu:
1 - Autorlzar a Secretaria Regional do Planea
menta e Financas a proceder a liquidacao da im
portanc la de 424 109 589$00 aos respectivos subs
critores e titulares de certificados de obrlqacao
emitidos, referentes a juros a vencer em 20 de
Marco de 1984, e correspondente ao perfodo de 30
de Setembro de 1983 a 20 de Marco de 1984, do
emprestirno obrigacionista de 3 milh6es de centes
contraido pela Regiao Aut6noma da Madeira.
2 - Encarregar a mesma Secretaria Regional
de reter a irnportancia de 19473701$00, devida a

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

Hesolucao n.O 312/84

o Conselho do Governo. reunido em plenario
ern 15 de Marco de 1984, reso Iveu:
a) Aprovar a minuta do contrato para « Reco
nhecimento e localizacao de manchas de inertes
para apoio a construcao civil", de que e adjudicata
ria a firma Geornadeira Gabinete Tecnico dos
Consultores Geol6gicos e Projectistas, Lda.;
b) Delegar os poderes de representacao da
Regiao Aut6noma da Madeira, na assinatura do
contrato, no Secretario Regional do Equiparnento
Social.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Goricelves Jardim.

Besolucao n.O 313/84

o Plenar!o analisou a relat6rio e as conclu
soes do processo disciplinar instaurado contra AI
cinda Gomes Teixeira.
Nestes termos, 0 Conselho do Governo, reunl
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do em plena rio em 15 de Marco de 1984, resolveu
concordar com a analise e conclusoes feitas pelo
instrutor no tocante a materia de facto e, por tsso,
as perfilha integral mente e da por reproduzidas.
Ja nao concorda, todavia, com a sua aprecia
c;:ao valorativa e enquadrarnento legal.
Nos terrnos do n." 1, do artigo 23.° do Decreto
-Lei 191-0/79, de 25 de Junho (reproduzido pelo
art," 24.° do Decreto-Lei 24/84, de 16 de Janeiro),
a sancao de suspensao e aplicavel aos casos gra
ves de neqllqencia ou grave desinteresse pelo
cumprlmento dos deveres profissionais.
Tratarn-se. como facilmente se depreende, de
situacoes que, ernbora traduzindo 0 curnprirnento
incorrecto dos deveres Irnpostos pelo exercicio da
funcao, sao todavia dela decorrentes.
Na situacao em apreco, estamos perante urn
crime de furta que nada tern a ver com 0 exercicio
de funcoes e 0 seu agente apenas deie se aprovei
ta para a sua atitude delituosa. Oaf que, sob 0
ponto de vista penal, a sua conduta seja passfvel
de reprovacao rnais intensa do que a de qualquer
cidadao cornum,
E porque assirn, 0 comportamento da arguida
nao e enquadravel no apontado art." 23.° do Deere
to-Lei 191-0/79.
Atendendo a sua natureza e circunstancias te
ra de coricluir-se que a arguida revela falta de ido
neidade para 0 exercfcio do cargo, comprometedor
da confianca que 0 mesmo exige, sendo, por lsso,
o seu comportamento enquadravel no n." 1, do
artigo 25.° do Estatuto Disciplinar, cabendo de
igual modo no espfrito da allnea d) do n." 2, do
mesmo artigo, estando irremediavelmente cornpro
rnetida a subslstencia da relacao funcional POI' nao
ser minimamente plausivel que, de futuro, se pos
sa depositar nela a confianca necessaria ao exer
clcio do cargo. E porque nao se encontram circuns
tancias que possam justiflcar a atenuacao extraor
dlnarla da sancao, 0 Conselho do Governo mais
resolve aplicar a arguida Alcinda Gomes Teixeira
a pena de dernissao prevista na alinea g) do art.'
11.° do Decreto-Le: 191-0/79, com os efeitos legal
mente previstos.
Presldencla do Governo Regional. - 0 Pres l
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

Heeolucao

n.o

314/84

Ao abrigo do disposto no artigo 7.° do Decreta
Regional n." 23/79/M, de 16 de Outubro, 0 Conse
Iho do Governo, reunido em plenario em 15 de

Marco de 1984, resolveu conceder 0 aval a firma
Tecnovia - lnfraestrutural Jose Guilherme da Cos
ta, Lda, para garantir a subscricao de uma livran
ca no valor de 33 291 671 $50 junto do Banco Es
pirlto Santo e Comercial de Lisboa e destinada
ao financiamento de obras em curso.
As coridicoes essenciais do aval sao as que
constam no certificado de aval.
Mais resolve incumbir 0 Secretario Regional
do Planeamento e Finances de outorgar no respec
tlvo termo de aval.
Presldencla do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncalves Jardim.

Besolucao

n.o

315/84

Ao abrigo do disposto no artigo 7.° do De
creto Regional n." 23/79/M, de 16 de Outubro, 0
Conselho do Governo, reunido em plenario em 15
de Marco de 1984, resolveu conceder 0 aval a fir
ma Tecnovia - Infraestruturas Jose Guilherme da
Costa, Lda., para garantir a subscricao de uma Ii
vranca no valor de 20 604 118$50 junto do Banco
Espirito Santo e Comercial de Lisboa e destinada
ao financiamento de obras em curso.
As condlcoes essenciais do aval sao as que
constam no certificado de aval.
Mais resolve incumbir 0 Secretario Regional
do Planeamento e Finances de outorgar no respec
tivo termo de aval.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jardim.

Besolucao n.o 316/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 15 de Marco de 1984, resolveu:
Atribuir um suhsldio de 5561 264$00 a Co
missao Fabriqueira da Par6quia de Sao Francisco,
na Calheta, consignado
conclusao das obras da
nova Igreja de Sao Francisco.
Esta verba sai do Orcamento da Secretaria Re
gional do Planeamento e Financ;:as.

a

Presidencla do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.
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Resoluc;:ao n.O 317/84

o

Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 15 de Marco de 1984, resolveu:
Subdelegar no Secretarlo Regional do Equipa
mento Social os poderes delegados pela Resolu
cao n." 178/84 no Secreta rio Regional do Cornercio
e Transportes 'para, em representacao da Heqiao
Autonorna da Madeira, assinar 0 contrato adicional
para execucao dos trabalhos de fornecimento e
montagem de cabos electrlcos e postes de ilumi
nacao na obra de construcao da doca para ernbar
cacoes de pequeno calado no Funchal.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelvee Jardim.

Besolucao n.O 318/84

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 15 de Marco de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do Auto de Exprcpriacao
das parcelas de terreno n.O 31, 32, 33, 34, 35, 36
e 37, necessarlas a «Obra de correccao e alarga
mento da ER. n." 215 (Estrada Monumental], loca
lizada nos sitios da Ajuda (Ponta da Cruz) e Pior
nais, freguesia de Sao Martinho, concelho do Fun
chal», em que sao expropriados Tomas Antonio
Vasconcelos da Cunha Santos e D. Isabel Teles de
Vasconcelos da Cunha Santos;

NOMERO 10

b) Delegar os poderes de representacao da
Heqiao Aut6noma, na assinatura do auto, no Seers
rarlo Regional do Equipamento Social.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberta Joeo Cardoso
Goncalves Jardim.

Resoluc;:ao n.O 320/84

o Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 15 de Marco de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do auto de expropriacao
necessaria a obra de « Hecuperacao Urbanfstica e
histcrica da Casa de Colombo e Zona Envolvente,
englobando 0 passal da Igreja e Casa Paroquial
da Paroquia de Nossa Senhora da Piedade, na llha
do Porto Santo", em que sao expropriados Jaime
Nicodemos de Sousa e outros;
b) Delegar os poderes de representacao da
Heqiao Aut6noma, na assinatura do auto, no Secre
tario Regional do Equipamento Social.

S

b) Delegar os poderes de representacao da
Heqiao Aut6noma da Madeira, na assinatura do
auto, no Secretario Regional do Equipamento
Social.
Presidencla do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

Resoluc;:ao n." 319/84

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

Hesolucao n.O 321/84

o Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 15 de Marco de 1984, resolveu:
a) Aprovar a minuta do Auto de Expropriacao
do im6vel necessarlo as instalacoes do Tribunal JLi
dicial de Porto Santo, em que sao expropriados
Joao Jose Moura Caldeira de Freitas e outros:
b) Delegar os poderes de representacao da
Regiao Autonorna da Madeira, na assinatura do Au
to, no Secretar lo Regional do Equipamento Social.

Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 15 de Marco de 1984, resolveu:

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joeo Cardoso
Gonceives Jerdim.

a) Aprovar a minuta do auto de expropriacao
necessaria a obra de « Hecuperacao Urbanfstica e
hlstorlca da Casa de Colombo e zona envolvente,
englobando 0 passal da Igreja e Casa Paroquial da
Paroqula de Nossa Senhora da Piedade, na IIha do
Porto Santo", em que sao exproprlados Isabel de
Alencastre Ornelas Perestrelo e outros:

Resoluc;:ao n.O 322/84

o

o Conselho do Governo. reunido em plenario
em 15 de Marco de 1984, resolveu:
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a) Autorizar 0 notario privativo do Governo a
se deslocar IIha do Porto Santo a fim de proceder
celebracao das aetas e autos de exproprlacao
relativos aos expropriados residentes naquela ilha;

a

a

b) Conferir ao Delegado do Governo Regional
na Ilha do Porto Santo, os poderes para, em repre
sentacao da Heqlao Aut6noma da Madeira, outor
gar e assinar as aetas e os autos de exproprlacao
referidos.
Presidenc!a do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Goncelves Jardim.

Resolueao n.O 323/84
Tendo saldo com Inexactidao a Hesolucao do
Governo Regional n." 272/84, de 8.3.84, 0 Conselho
do Governo, reunldo em plenario em 15 de Mar
90 de 1984, resolveu:
Proceder
rectlflcacao da resolucao n. O 272/
84, de 8.3.84.
Assim, no terceiro paraqrafo onde se Ie «Des
pesas de Ordern» devers ler-se «Contas de Ordem».

Presidencta do Governo Regional. --- 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonc;alves Jardim.

Besolucao n. 325/84
D

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 15 de Marco de 1984, resolveu:
Antecipar 0 pagamento de quinze rnilhoes de
escudos (15 000 000$00)
Camara Municipal do
Funchal, por conta da transferencla do Orcamento
Geral do Estado, dos duodecirnos do mes de Abri 1
de 1984, nos termos da allnea b) da lei 1/79, de 2
de Janeiro.

a

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presl
dente do Governo Regional, Alberto Joeo Cardoso
Conceives Jardim.

a

Hesolucao n. O 326/84
Ao abrigo do disposto no art." 9. do Decreto
Regional n.O 23/79/M, de 16 de Outubro, 0 Conse
Iho do Governo, reunido ern plenario em 15 de Mar
co de 1984, resolveu reformular as condicoes do
financiamento que sera garantido atraves da subs
cricao de uma livranca no valor de 7751 872$00,
junto da Caixa Econ6mica do Funchal, de forma a
permitir a viabilidade financeira da ernpresa Fer
nando Alves e outros, que
proprietaria da ernbar
cacao de pesca, denominada «Meu Divino Mestre»,
com a matrfcula «FN -1277 - C».
0

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

Besolucao n.' 324/84
Ao abrigo do disposto no artigo 7.0 do Decreta
Regional n.O 23/79/M, de 16 de Outubro, 0 Conselho
do Governo, reunido em plenario em 15 de Marco
de 1984, resolveu conceder 0 aval
Cooperativa
Agricola do Funchal, S. C. R. L., para garantir a
subscrlcao de uma livranca no valor de 49 000 000$,
junto do Banco Portuques do Atlantico, com venci
mento aos 15 dias de Abril de 1984, e destin ada ao
financiamento da aqulsicao de uvas-campanha de
1983.
A presente livranca constitui reforma parcial
de uma anterior no valor de 52000000$00, tambern
avalizada pelo Governo Regional nos termos da Re
solucao n.O 1094/83, tomada em 29 de Dezembro,
descontada na mesma Instituicao de credito e ven
cida aos 15 dias de Marco de 1984.

a

Fica revogada a Hesolucao n." 1094/83.
Mais resolve incumbir 0 Secretario Regional
do Planeameno e Finances de outorgar no respec
tivo termo de aval.

e

A presents livranca constitui reforma integral
de uma anterior, tambern avalizada pelo Governo
Regional nos terrnos da Hesolucao n.O 1020/82, to
mada em 18 de Dezembro, descontada na mesrna
instltulcao de credito e, vencida aos 11 dias de Ju
nho de 1983.
Fica derrogada a Hesolucao n." 1020/82.
As condicoes essenciais do aval sao as que
constam no certificado de aval.
Mais resolve incumbir 0 Secretario Regional
do Planeamento e Financas de outorqar no respec
tivo termo de aval.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncelves Jardim.
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Hesolucao n," 327/84
Para efeitos do cumprirnento da alinea b) do ar
tiqo 3.° do Decreto Regional n.O 19/78/M, de 7 de
Abril, 0 Conselho do Governo, reunido em pleriario
em 15 de Margo de 1984, resolveu:
Submeter a parecer do Conselho Regional do
Plano a proposta do Plano de lnvestirnentos e Des
pesas de Desenvolvimento da Administracao da
Heqlao Aut6noma da Madeira para 1984. Os investi
mentes incluidos no Plano envolvem encargos que
totalizam 14584218 contos repartidos pelos varlos
Sectores globais e por comparticipacoes aos Muni
cipios da Heqiao para obras dos seus pianos pro
pries: «Sectores Sociais 5928578 corrtos»: «Secto
res Produtivos 1 650590 contos»: «lnfraestruturas
Econ6micas 4807000 contos»: «Sectores de Apoio
-Investlrnentos
Municipais
488050
contos»:
1 700000 contos-. A proposto do Plano de Investi
mentes e Despesas de Desenvolvimento da Admi
nlstracao da Heqlao Aut6noma da Madeira para
1984 consta de urn relat6rio de 145 paqinas, incluin
do 24 quadros, e, ainda, de dois quadros-resumo e
das fichas sectoriais (18), dos varies programas e
projectos de investimento, que fazem parte inte
grante da presente resolucao.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Goncalves Jardim.

SECRETARIAS REGIONAIS DE AGRICULTURA
E .PESCAS E DO COMERCIO E TRANSPORTES

NUMERO 10

feridos no ruimero anterior, sao as constantes da
tabela anexa ao presente diploma.
3.° - E fixado em 142$00 por quiloqrarna 0
preco minima de compra, a porta do Matadouro, do
galo, galinha au frango vivos.
4.' - 1 - As margens maxirnas de cornercia
lizacao do gala, qalinha e fran go e respectivas miu
dezas comestfveis, qualquer que seja 0 nurnero de
intervenientes e independentemente da classtflca
c;:ao da ave, sao as seguintes por quiloqrama:

MARGENS MAXIMAS POR KG.
Grossista

netalhista

Galo, galinha e frango
vivos ... ... ... ... ...

9$00

Galo, gal inha e frango
mortos ... .... , . ... ...

15$00

21$00

Miudezas
comesti
veis do galo, galinha
ou frango ... ... ... ., .

iS~OO

21$00

12$00

2 - Sempre que a distrtbuicao dos qalinaceos
se]a feita pelos matadouros ou grossistas e-lhes
permitida a acurnulacao da lmportancia de 1$50 kg.
por deducao da margem do retalhista.
3 - As marqens referidas no n." 1 incidem so
bre 0 preco de aquislcao e englobam 0 lucro Ifqui
do, bem como todos as encargos inerentes ao exer
clcio da respectiva actividade.

Portaria n.O 27/84

5.° - Continua proibida a cornercializacao de
galos, galinhas e frangos, preparados segundo 0 ti
po tradicional (carcaca munida com cabeca, pes
coco, patas e respectivo sangue).

Ao abrigo do disposto no n." 2 do art.' 7,0 do
Decreto Regional n." 2/76, de 11 de Novembro, man
da 0 Governo Regional, pelos Secretaries Regionais
da Agricultura e Pescas e do Cornercio e Transpor
tes, autorizar 0 seguinte:

6.°  1  Os vendedores por grosso sao obri
gados, no momento da entrega do produto, a forne
cer aos compradores, documento de venda, do qual
constarao os seguintes elementos:

1.° - A venda ao publico do galo, galinha e
frango, preparado segundo 0 ti po «carcaca pronta
a cozinhar», e das respectivas miudezas cornesti
veis, no estado de fresco ou congelado, de produ
cao Regional, Continental e Acoriana ficam sujei
tos, na Heqiao Aut6noma da Madeira, ao regime de
precos rnaximos. a que se refere a alfnea a) do n.O 1
do artigo 1.°, do Decreto-Lei n.O 329-A/74, de 10 de
Julho.
2.° -

Os precos maxlmos, par quilograma, re-

a) Nome, sede ou dornicilio do vendedor e do
comprador;
b) Ouantidade, especle e classlficacao do pro
duto transacclonado:
c) Data e preco de venda no local de entrega;
2 - Os compradores por grosse sao obrigados
a exibir, no momenta e quando solicitados pelos
orqaos de fiscallzacao, as documentos a que se re
fere 0 n.O 1.
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3 - A nao apresentacao pelo comprador do do
cumento de venda, desiqnadarnenta por nao Ihe ter
sido pass ado pelo vendedor, por se ter extraviado,
ou qualquer outro motivo, nao constitui, para aque
ie, clrcunstancla dirimente da sua responsabilidade
criminal.

4 - Consideram-se inexistentes os documen
tos de venda que nao contenham os elementos r e
feridos no n.O 1.

5 - Cumpre ao grossista e ao retalhista iden
tificar 0 vendedor dos produtos referidos no n. 1.°.
O

7.° - a consumidor tera 0 direito de comprar
a carcaca do tipo «pronta a cozinhar», com OLI sem
miudezas.

8. 0 - Em todos os locais de venda ao publico
e obrigat6ria a aflxacao, de forma visfvel e legfvel
de tabelas ou letreiros com a indicacao da cate
goria comercial das aves e respectivos precos, por
quilograma.

9.

0
-

1, 2 e 5 do n.O 5.° e ao n." 8.°, constituem contra
-ordendacoes punfveis, respectivamente, nos ter
mos dos art." 65.° e 64.° do Decreto-Lei n.O 28/84,
de 20 de Janeiro.
13.° - as precos e margens rnaxirnas de co
merclallzacao, definidos no presente diploma, po
derao ser alterados por portarla conjunta dos Se
cretarlos Regionais da Agricultura e Pescas e do
Comercio e Transportes.
14.° - As duvidas suscitadas na aplicacao da
presente portaria serao resolvidas por despacho
conjunto dos Secretaries Regionais da Agricultura
e Pescas e do Comercio e Transportes.
15.° - Ficarn revogadas as Portarias nos n
54/83 e 126/83, de 21 de Julho e 14 de Novembro,
respectivamente.
.OS

16.° vigor.

Esta portaria entra imediatarnente em

TABELA A QUE SE REFERE a 1\1.'0 2.°:

A aqursicao de «carcaca pronta a cozi

nhar» de galo, galinha e frango, nos mercados Con
tinental e Acoriano, passara, a requerimento do in
teressado, a ficar condicionada a autorlzacao pre
via da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas.
mediante p;:lrecer da Dlreccao Regional de Pecua,
ria, que concedera, caso a caso, tal autorizacao
ap6s urna vlstorla as instalacoes e meios de trans
porte, que 0 requerente disp6e, para arrnazena
gern e distribuicao dos produtos.
10.0 - a Governo Regional podera em qualquer
mornento, e se as clrcunstancias do mercado a isso
obrigarem, fixar uma taxa que incidira sobre a en
trada destes produtos, np Heqlao Aut6norna da Ma
deira.
11.° - A infraccao ao disposto nos n.O 7.° e 10.°
constitui contra-ordenacao punfvel nos terrnos do
artigo 68.° do Decreto-Lei n." 28/84, de 20 de Janei
ro, se outra punicao mals grave Ihe nao correspon
der.
S

12.° -

As lnfraccoes ao disposto nos nurneros

DESIGNACAD

FRECD DE VENDA
AD PUBLICO

1----------------- !'--------1
1

Carcaca pronta a cozinhar

de galo, galinha ou frango,
acornpanhada de rniudezas
cornestiveis
.

226$00

2 - Carcaca pronta a cozinhar

de galo, galinha OLI frango,
desprovida de rniudezas
cornestiveis ... ... ... ...

248$00

3 -- Miudezas cornestfveis de
galo, galinha ou frango ...

116$00

Secretarias Regionais da Agricultura e Pescas
e do Cornerclo e Transportes.
Assinado em, 4 de Abril de 1984. - a Secre
tario Regional da Agricultura e Pescas, Rui Ema
nuel Baptista Fontes. - 0 Secretario Regional do
Comercio e Transportes, Miguel Jose Luis de
Sousa.
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NUMERO 10

Preco deste numero: 57$00
ASSINATURAS

• Tcda a ccrrespondencia, quer of i
clal, quer relativa a anunclos e a
assinaturas do Jornal Oficial deve
ser dlrlqlda
dencla

do

Madelra-,

a Secretaria
Governo

da Presi

Regional

da

As
A
A
A

tres series Ano 1 650$00
1.- se ri e
650$00
2.»
650S00
650$00
3.'

"

Semestre

900$()()

»

350:'00
350$00
350$00

~

»

Numeros e Suplernentos - preco por pagina, 1,,50
A estes valores aerescom os portes doe oorreio
(Poetnrda n.' 203/82, de 28 de Deeembro)
Composicao e Impr-essao Tip. «Jornal da Madeira»

<O preco dos anunci os e de 10$
a linha, acrescido do respectivo im
pasto do Selo, dependendo a sua
publicacao do pagamento antecipa
do a efectuar na Secretaria da Presldencla do Governo Regional

Madeiras,

da

