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a

Resoluc;io n" 25/88:
Rectifica a Reso!uQao n.' 1614/87 de 21 de Dezembro

n.o 17/88

Considerando que se trata de funcionarios
aprovados e ciassificados no concurso de promo
<;:80
categoria de monitor principal do quadro
de pessoal da Direcc;ao Regional da Seguranr;:a
Social, aberto par despacho de 26/3/87 de Sua
Excelencia 0 Secretario Regional dos Assuntos
Socials;
Consfderando que 8xistem vagus no respec
tivo quadro de pessoal devidamente or<;:amentadas;
o Canselha c:o Govemo, reunido em plenario
em 8 de Janeiro de 1983, reso!veu:
Prornover
ca.tegoria de monitor principal,
os monitores de 1. 8 c!asse do quadro de pcssoal
da Direcr;:ao Regiona! da Seguranc;a Socia' a se
guir designados:
Maria da Luz de Sousa Correia Jesus
Ilrdio Sabino Rodrigues
Rui Alberto de Freitas Soares
Raul Jorge de Andrade FGrnandes
.Jose Catanho de Menezes
Alvaro Gomes da Silva Noite.

a

a

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

Gonc;alves Jardim.

Resolw;ao n.O 18/88

a

Enl face da deslstencia do conccrrente
Loja
Comerciai n. O 8 da Rua S/1 do 8a;l"ro da NaZ8re,
Alexandrine Pest::;na Fernances Leit20,
anulada
a Resolu92Cl n. o '1274/87, de 24 de S2tembro.
Conse!ho do Gov8mo, rsunido em plenario
em 8 de Janeiro de 1988, resoiveu:
Atribuir a Loin n. O 8 da Rua S/l a f,,1aria leonia
Vieira da Silva, pela renda mensal de 45800$00,
para a actividade de fotografia, por ser a proposta
rnais vantajosa e de interesse para a popular;:ao
da Nazare.

e

a

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

Gonc;alves Jardim.
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Resoluc;:ao

n.O 19/88

a

Conselha do Governo, reunido em piellClrio
em 8 de Janeiro de 1988, reso!veu:
Atr:buir, em regime de arrendamento, cinco
fogos do contingente de realojamentos, no Agrupa
menta da Nazare aos seguintes agregados fami
!iares:
Vicente Gome5 Jardim
Abel Joao Gomes Lucas
Hilario des Santos f\jeves Sapeta
Joao Jorge Si iva Camara Leme
Jose Luis Fernandes Pinto.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gonr;a1ves Jardim.
Reso!w;ao

n.O 20/88

a

Conselha do Governo, reunido em plenario
em 8 de Janeiro de 1988, reso!veu:
Atribuir em regime de arrendamento, uma
Cas a de Funcao na Nazare II! ao Dr. Joao Manue!
Fernandes.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gonr;alves Jardim.
Resolu~ao

n.O 21/88

usando das competencias que Ihe sao atri
bufdas pelo Decreta-Lei n.o 171/83, de 2 de Maio,

NUMERO 4

nos term os e ao abrigo dos Artigos 10.° e 14.° do
Decreta-Lei n.O 845/76, de 11 de Dezembro, nas
redacc5es que Ihe roram introduzidas pelos de
cretos-Ieis n.0 3 154/83 8 4'13/83, de 17 de Abril
e 23 de Novembro, respectivamente, a Conselho
do Gaverna, reunido em plemlrio em 8 de Janeiro
de 1988, reso!veu, ficam declarados de utilidade
pubiica, com caracter dJ urgencia das expropria
goes, as im6veis e todos as direitcs a eies rela
tivas e au inerentes (servid6es e serventias, colo
nias, arrendamentos, acess5es, regaiias, aguas.
pertencentes e acessorios. prejuizos emergent8s
de cessat;:oes de actividades e todos e quaisquer
outros. sem resel"va a'guma), iocalizados no sftio
do Vale Parafso, Herdade Cova Funda, freguesia
da Camacha, conceiho de Santa Cruz, constantes
cia planta anexa e necessarios 8 "Implantacao da
abra de constru930 do Parque Desportivo do Clu
be de Futebol Un:ao". 3 promover por este Go
verno Regional. atraves das SUBS Secretarias Re
gionais da Educa,;::ao e do Turismo e Cu!tura.
Simultaneamonte e em consequencia, nos te~·
mos do n. 1 do arti90 17. do citana Decreta-Lei
n.O 845/76, e autorizada a tomar posse adminis
trativa dos mesmas im6veis a Secretaria Regional
do Equiparnento Social, para 0 efeito designada
de entidade expropriante, por S8 considerar esse
posse indispensavel 80 infcio imediato dos res
pectlvos trabalhos.
O

0

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gonr;a1ves Jardim.
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Resolu~ao n.O

22/88

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 8 de Janeiro de 1988, resolveu:
Para garantia do direito dos expropriados a
que respeitam as resoluyoes n.O S 1661/87, 1662/87
G 21/88, resolve:
A posse e demais eficacia administrativa das
referidas resoluc;:oes so serao efectivadas apos
declarayao feita individualmente por cad a um dos
tres clubes regionais, nos termos estatutarios, e
exibiyao perante 0 Governo Regional dn Madeira,
de capias de actas autenticadas das reunioes dos
seus orgaos legitimos, na qual conste:
a) Compromisso do pagamento das justas in
demnizayoes legais que venham a ser acordadas,
ou fixadas no processo das expropriayoes;
b) No caso da impossibilidade do cumprimen
to do disposto na alinea anterior, assentimento
pleno, incondicional e irrevogavel da retenyao pelo
executivo regional das quantias on;amentadas e
afectas ao apoio desportivo do Governo aos Clu
bes, suficientes para 0 ingresso e pontual paga
mento aos expropriados.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gom;alves Jardim.
Resolu~ao

n. 23/88

Resolu~ao

n. 24/88
O

Depois de te, tornado conhecimento do rela
torio de ana'ise, 0 Conselho do Governo, reunido
em pienario em 8 de Janeiro de 1988, resolveu
aprovar 0 projecto de execuyao da u Liga<;:ao do
Largo da Cruz de Carvalho ao Porto do FUilchal ".
Mais resolve autorizar a Secretaria Regional
do Equipamento Social a proceder a abertura de
concurso publico de construyao, no ambito da
Comunidade Economica Europeia, com 0 valor ba
se de 585378723$00, utilizando 0 apoio da CEE
atraves do Banco Europeu de Investimento e do
Fundo de Desenvolvimento Regional da Comuni
dade Econ6mica Europeia.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.

Resolu~ao

n.o 25/88

Considerando que foram erradamente refe
renciadas a categoria de um funcionario e a data
de progressao na carreira de outro, incluidos na
Resoluyao n.o 1614/87, de 21 de Dezembro, 0 Con
selho do Governo, reunido em plem'irio em 8 de
Janeiro de 1988, resolveu rectificar.
Assim onde se Ie:

O

o

Conselho do Governo, reunido em ptenario
em 8 de Janeiro de 1988, resolveu:
Aprovar 0 projecto de «Drenagem e sistema
de elevayao de aguas residuais das zonas de ex
pansao turistica do Porto Santo".
Mais resolve autorizar a Secreta ria Regional
do Equipamento Socia! a proceder a abertura do
respectivo concurso publico de constrU';:ao, com
o valor base de 31 634000$00.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gonc;elves Jardim.

u Ivo dos Ramos Motorista de Ligei ros de
2." classe - 31.8.87, e
Jose Vieira - Motorista de Ligeiros de i."
classe - 3.9.82».

Devera ler-se:
«Ivo dos Ramos - Motorista de Ligeiros de
1 a classe - 31.8.87, e
Jose Vieira - Motorista de Ligeiros de 1.a
cl8sse - 3.9.87», respectivamente.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonc;alves Jardim.
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Prec;o deste numero: 16$00
.Toda a correspondencia, quer ofi
cial, quer relativa a anuncios e a
asslnaturas do Jornal Oficial deve
ser dirigida

a

Presidencia

do Governo Regional

da Madeira».

Secretaria-Geral da

I

ASSINATURAS
1600$
As tres series Ano ... 3 200$
Semeslre •••
1400$
As duas series • '" 2 800$
•
...
700$
AI.' serle
1400$1
•
•..
700$
A 2." serle
1400$
•
.
700$
A 3." serie
1400$
•
.
Numeros e SupJemenlos - pre~o por pagina: 4$00
A esles valores acrescem os portes de correia
(Poria ria n.O 148/87, de 7 de Dezembro)
Execu~ao

grMica lia

c

IMPRENSA REGIONAL DA MADEIRA, E. P.• -

e

-0 pre90 dos anuncios
de 70$00
a iinha, acrescipo do respective
I. V. A., dependendo a sua publi
C89BO do pagamento anteclpado a
efectuar na Secretarla-Geral da Pre
sidencia do Governo Regional da
Madeira».
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