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Quarta-feira, 13 de Janeiro de 1988

SUMA!ilO
PRESlD~NCiA DO GOVERNO REGIONAL
ReeGlu~ao

n." 26/88:

Deterrnina a resc!sao do contrato de fOinccimento e
montagem do cquipalTl8lT' 0 rnecan:co, prcdur;30 e d s~
tdbui9BO de vapoi 8 aqueclrnen~o Central dos Eo:>
pitais da Cruz de Carvalho e dos Marmeleiros.

Resolw;:ao n." 27/88:
Aprova a proposta de financ!amento a efectuar, no
mes de Janeiro de 1988, as Direcc;6es Regionais cie
Saude Publica e dos Hospitals, no montante global de

384500 000$.
Resolu(:1io n." 23/88:
Fixa os val ares de remunerat;2o minllno. iT1ensJi g2
rantida a observar a pErtir de 1 de Janeiro de 1988.
ResoJl.lyao n." 29/88:
Autorza a realiza9ao de uma uansferencia fine-nee!r"
a favor da sociedade que oL'a sob a firma BLANDY
BROTHERS & C.', UMITADA», referente ao dossier

870164/P3.
ReSCiiu9ao n." 3D/aS:
Autoriza a realizag80 de uma transferensia financei a
a favor da Empresa de Cervejas da Madeira, refereno
ao dossier 870162/,P3.
Resolw;:2,O n.' 31/83:
Aprova a Pcr~aria n.' 2/88 [regu!amento dos Goncu:-
sOs para atribuit;:§o de habitagoes sociais).
UllllimlllmillllllllllmHjjmmimliill~lllljl;llllijmIIUlII!llm;111ll1ll1l

PRESllJl:NCIA DO GOVEI1NO REG!ONAl.

Resolw;ao n." 26/88
Precedido de concurso publico com valor Ii·
mite de 55000000$00, foi adjudicada a firma Fon
secas & Seabra, Lda., com sede no Campo dos Mar
tires da P,Hria, n.o 11, em Lisboa, pelo valor de
35870844$00, 0 fornecimento e montagem do equi
pamento mecanico e produQao e distribuicao de
vapo;- e aquecimento central dos Hospitais da Cruz
de Carvalho e dos Marmeleiros.

A abra teve inicio em Fevereiro de 1987, mas
nao teve a sequencia normal POI' factas exclusiva
mente imputaveis ao empreiteiro.
Devido a essa anormalidade e tendo em vista
assegurar a reguiar continuaQao dos trabalhos, em
19 de Novembro de 1987, teve lugar uma reuniao
com representantes do empreiteiro, onde estes
justificaram a atraso verificado como decorrente
de dificuldades financeiras e da necessidade de
apravac;:ao de um plano de requilibrio financeiro a
assegurar pela banca, pedindo uma moratoria de
tres semanas que fai conced:da, para obtenQao da
res posta da banca, tendo ficado desde logo acor
dada nova reun iao para 3 de Dezembro de 1987.
Tal reuniao nao teve lugar pOI' a cia nao te
rem comparecido as representantes do emprei
teiro.
Nesta conformidade e ate porque a empreitei
1'0 nao solicitou qualquer outra moratoria nem
apresentou justifica9aO pOI' nao tel' comparecido
na reuniao marcada para 3 de Dezembro, e mani
festo que alem do seu desinteresse, se verifica a
paralizaQao par sua culpa exclusiva.
Atento 0 facto de que a paralizaQao dos tra
balhos ja decorre desde ha muito mais de dez dias
e que as prejuizos decorrentes da mesma sao mui
to eievados, a Conselha do Governo, reunido em
plenario em 8 de Janeiro de 1988, resolveu, nos
termos do art.O 60.°, do Decreta-Lei 48871, de 19
de Fevereiro de 1969, rescindir a contrato, com
efeitos imediatos, reservando-se da faculdade pre
vista no n.O 3, do ar t .O 208.° do mesmo diploma.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

Gom;alves Jardim.

ResolUl;ao n." 27/88

o Conselho do Gaverno, reunido em plenario
em 8 de Janeiro de 1988, resolveu:
Aprovar a proposta de financiamento as Di
recc;:6es Regionais de Saude Publica e dos Hospi
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tais, no mes de Janeiro de 1988, no valo~ global de

minimos, imp6e-se que sejam consignados va!ores

384500 000$00, pelo Capitulo 01 do orc;amento da

diferentes para esta Regiao, embora adentro das

Regiao para 0 corrente ano, inerente as 05 -

Se

preocupac;6es de moderac;:ao e de contenc;ao in

cretaria Regional dos Assuntos Sociais, para exe

flaccionista a que a politica de rendimentos deve,

cuc;ao dos Planas de Tesouraria:

na actual con;untura, obedecer;

05 -

Secretaria Regional dos Assuntos So

ciais

Assim, a Conselho do Governo, reunido em
plenario em 8 de Janeiro de 1988, resolveuos va

Capitulo 01 gional
C6digo 38 38 -

03 -

Gabinete do Secretario Re

a observar a partir de 1 de Janeiro de 1998, sao
Transferencias -

Sector Publico

a) Pessoal -

67000 000$00

b) Outras despesas correntes-1 07 500 000$00

b) Trabalhadores da Agricultura, Silvicultura e
Pecuaria - 25420$00.
c) Trabalhadores do Servic;o Domestico 
19990$00.

Direcc;ao Regional dos Hospitais
c) Pessoa I -

para a Regiao Autonoma da Madeira as seguintes:
a) Trabalhadores de Comercio, Industria e
Servic;os - 27 880$00

Servic;os Aut6nomos

Direcc;ao Regional de Saude Publica

140 000 000$00

d) Outras despesas correntes Total -

lares da Remunerac;:ao Minima Mensal Garantida,

70 000 000$00

0 Presi

dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.

384 500 000$00.

Presidencia do Governo Regional. -

Presidencia do Governo Regional. -

0 Pres i

dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

Resoluc;:ao n. 29/88
O

G0t79alves Jardim.

o

Conselho do Governo, reunido em plenario

em 8 de Janeiro de 1988, resolveu:
Resoluc;:ao n.O 28/88

Considerando que as condicionalismos ine
rentes a insularidade pressup6em a adopc;:ao de
uma politica de rendimentos consentanea, que te
ra de assentar nas especificidades da conjuntura
economica regional e na justa composic;ao dos in
teresses, seja do estimulo ao investimento, seja
da viabilidade das empresas, mas sem detrimento
da elevac;:ao possivel do nivel dos salarios reais,
sobretudo dos sectores profissionais mais desfa
vorecidos;
Considerando que a fixac;ao de sal arias mlnl
mas visa abranger essencialmente as situac;6es

Transferir a importancia

de

737470$00 a

Blandy Brothers & C.", Lda., relativa ao primeiro
adiantamento da comparticipc;ao do Fundo Social
Europeu, referente ao dossier n. D 870164/P3 (refe
rencia nacional 87/0015/RM).
Aquela importancia t8m cabimento orc;amen
tal na Secretaria 03, Capitulo 80, Divisao 34, Sub
divisao 00, Classificac;ao Economica 00.00 [Fun
do Social Europeu).
Presidencia de Governo Regional. -

0 Presi

dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gon9alves Jardim.

mais carenciadas, a que sobreleva a caracter so
cial de tal medida;
Considerando que as valores da inflacc;:ao re
gional, pelos condicionantes resultantes da insula
ridade e dos custos acrescidos decorrentes de tal
facto, sofre Iigeiro acrescimo;

Resolu<;ao n.o 30/88

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 8 de Janeiro de 1988, resolveu:
Transferir a imporHlncia de 468 623$00 a Em

Considerando que na justa defesa dos inte

presa de Cervejas da Madeira, relativa ao primeiro

resses e valores subjacentes a fixac;ao de salarios

adiantamento dacompartic:paQao do Fundo Social

13 DE JANEIRO DE 1988
Europeu, referente ao dossier n.O 870162/P3 (refe
r€mcia nacional 87/0019/RM).
Aquela importancia tem cabimento or<;:amental
na Secretaria 03, Capitulo 80, Divis80 34, Subdi
ViS80 00. Classifica<;:8o Econ6mica 00.00 (Fundo
Social Europeu).
Presid€mcia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.
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Resolul;80 n.O 31/88

o Conselho do Governo, reunido em plem'irio
em 8 de Janeiro de 1988, resolveu:
Aprovar a Portaria n.O 2/88 - regulamento dos
concursos para atribui<;:80 de habita<;:oes socia!s.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.
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Pre<;o deste numero: 16$00
• Toda a correspondencia, quer ofi
cial, quer relativa a anuncios e a
assinaturas do Jornal Oficial deve
ser dirigida

a

Presidencia

do Governo Regional

da Madeira.,

Secretaria-Geral da

ASSINATURAS

As Ires series Ano... 3 200$
700$
As duas series »
2 800$
700$
A I." serie
» .. ,
1400$
700$
AI." serie
» •• ,
1400$
Semestre
1 600$
A 3. a serie
»,..
1400$
1400$
Numeros e Suplementos - pre~o por pagina: 4$00
A esles valores acrescem os partes de correia
(Porfaria n. O 148/87, de 7 de Dezembro)
Execu~ao

gnlfica aa .IMPRENSA REGIONAL DA MADEIRA, E. P.> -

«0 prep dos anuncios e de 70$00
a !inha, acrescilio do respectivo
I. V. A., dependendo a sua publi
cagao do pagamento antecipado a
sidencia do Governo Regional da
efectuar na Secretaria-Geral da Pre
Madeira •.
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