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SUMA,RlO
GOVERNO REGiONAL
Decreto Regu!2mentar Regional n.' 3/83/'M:
Estabe'ece a natureza, atr:buiyoes, organica, funciona
mento e pessoal do Gabine':e do Secretarl0 Regionsl
dos Assuntos Sociais,

PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resolu~o

n:

58/88:

Autoriza 0 ingres20 de ,Agostinho Fi'eitas A:ves na
categoria de motorista de Iigeiros de 2.' classe e de
Jose Antero de Freitas na ca',egoria de Guxil!ar admi
nistrativo de 2.' classe.
Resolu~ao

n.' 59/38;

Autoriza a admissao de Mauricio Teixeira Patnc'o,
com a cate'goria de fiscal de obras publicas de 2.'
classe, para exerccr fUlli;:oes no ambito da Di:'cc: f 0
Reg'onal de Obras FL'lblicas.
Resolll~o

n: 60/88:

Autoriza El admissao de tres funcicnarios, com a ca'c
goria (Ie top6grafo de 2.' clusse. pam exercer fU'lC;f eJ
no ambito da Secrotaria Regiona' do Equ'pamento
Social.
Resolu~ao

n.· 61/88:

Autoriza a 8dmissao de Jose Ave:ino Fernandes, com
a categoria clo prat'cante, de cantoneiro, pai'2 precter
sarviyo no ambito da Oirecf,:ao de ServiC;os de Estr::
cas.
Resolu~ao

n:

62/88:

p,utoriza a admissao de Joao Inacio Mendes de Jesus,
com a categol'ia de praticante de cantonelro, p2ra
pres'ar servi<;o no ambito da Secreta ria Reg'cnal do
Equipamcllto Social,

Resolulf,ao n: 65/08;
Atr:bui um spaio efinanceiro u Camara iMun'cipal de
S. Vicente, no montante de 11 715461 S50.

Resolw;ao

Resoluc;ao n: 64/88;
Autoriza 0 pagamento da importancia reference DOS
vencimon'_os do mes de Janeiro dos professares sfec
tivos do cn3ino prima rio do concelho do Funchai.

66/88:

Revoga a Resoluyao n.O G90/B7, de 2B de Maio.
Resoluc.;rao

n.o

67/88:

!\prcva a minuta do auto do expropnayao da parcela
Ge tei7GnO n.' 44/1.14, necessaria 11 obra de «constru
c;5a da.::; E.E,R R. n," 106 e 101 (trotio Cruz de Carva
lho -.Lombada) - 1.' fase - saida oeste do FunDhal.
e de'ega as poderes de representagao da Regiao, na
assinatura do auto, no Secretario Regiona! do Equ'pa
rnento

SOG~al.

Resoh.lc;ac n,' 68/88:
Atribui um subsidio ao Recreio Musical Uniaa da Ma
cicade, no montante de 350000$.
ResoluCfao n: 69/88:
Atribui um subsfdio ao Clube Despor1ivo e Recneativo
dos Prazeres, no montante de 200000S.

PRESID~NCIA DO GOVERNO REGiOW\l
E SECRETARIA REGIONAL DO PLANO

Portaria n: 185/87
Autoriza uma ti'ansferencia e reforgo de verbas no
oryamento inerente 11 Presidencia do Governo Regio
nal.

SECRETAR!AS REGIONAiS DO PLANO
E DA EDUCAICAO
Portaria n: 184/87
Autoriza uma transferencia e reforyo de verbas no
or<;:amento inerente 11 Secretaria Regional da Educa
gao.

GOVER NO REmOr-JAl

Deeretn Regulament31' Regional n.O 3/88/1\11
de 21 de Janeiro de 19l18

Resolw;lio n,' 63/88:
Autoriza a admissao de Maria Alcina de Fr,eitas com
a ca'cegoria de 3.' oficial, para pres~ar serviyo no
ambto da Direcg30 Regional de Obras Publicas,

n.o

Estl'beiscG El ntlt:.lrez.a, ,atribl1iifoes, crganica, fllnciona,
mento e pesscal do Gahinete do Secretario Regional dos

Assuntos Sociais

A Lei Organica da Secretaria Regional dos
Sociais, apravada pelo Decreta Legis
lativo Regional n. D 8/86/M, de 14 de Junho, definiu
o Gabinete do Secretario Regional como um orga

~,ssuntas

42

I SERlE -

nismo a dotar de organlca propna e autonoma a
aprovar por decreto regulamentar regiona!. E a
que visa 0 presente diploma, que, eiaborado em
obediencia as disposigoes legais que regulam a
materia, designadamente as constantes do Decre
to Legislativo Regional n.O 13/85/M, de 18 de Ju
nho, pretende criar uma estrutura funcional e ade
quada as atribuig6es do Gabinete, que nao se resu
mem a preparagao e canalizagao das decisoes do
Seeretario Regional, pois, por razoes de raciona!i
zagao e economia de meios, compete-Ihe prestar
apoio tecnico, administrativo e logistico a outros
organismos da SRAS.
Mantendo-se, no essencial, a estrutura e atri
bUigoes de 6rg80s e servi90s ja existentes, me~e
cem realce duas altera95es significativas: a cria
9aO de uma Direcgao de Servigos Administrativos
e a transigao do Servigo de Educa9ao Sanitaria
para 0 ambito da Direcg80 Regional de Saude Pu
blica. Estas alteragoes justificam-se, relativamente
primeira, pelo volume, diversificagao e cample
xidade dos assuntos situados no ambito dss suss
atribuig6es e, quanto ao segundo, por se reconhe
cer que a sua natureza melhor se adequa a um
posicionamento nn esfera de intervengao directa
daquela Direcgao Regional.

a

NGMERO 10

b) Emitir 03 parecares necessarios as toma

das de decisao;
c) Efectuar a gestao do passoal dos organis
mos e servigos da SRAS nao dotados de autono
mia administrativa e financeira;
b) Elaborar 0 plano e orgamento da SRAS;
e) Executar 0 or9amento da SRAS;
f) Assegurar 0 apoio juridico a todos os orga
nismos e servigos da SRf-\S;
g) Assegurar a programagao e execugao de

acg6es de formagao permanente destinadas a taco
o pessoal da SRAS;
h) Assegurar as liga966s da SRAS com a ex
terior;

i) Organizar e manter permanentemente actua
lizados arquivos, ficheiros, estatfsticas e informa
goes com interesse para a prossecuC;80 dos objec
tivos da SRAS.
2 - Para alem das enunciadas no numero an
terior, 0 Secretarlo Regional podera eometer ao
Gabinete outras atribuir;;oes, sempre que as cir
cunstancias 0 justifiquem.

Artigo 3.°

Assim:

o

Governo Regional da Madeira decreta, nos
termos da aHnea b) do artlgo 229.° da ConstituiQao
e da alinea b) do artigo 33.° do Decreto-Lei n.O
318-D/76, de 30 de Abril, 0 seguinte:
CAPITULO I
Natureza e atribuic6es
Artigo 1.°
Natureza

o Gabinete

Competenciil:ls

1 - 0 Gabinete e dirigido pelo chefe do Ga
binete, na dependencia directa do Secretario Re
giona!.
2 Compete, genericamente, ao chefe do
Gabinete:

a) Garantir 0 funcionamento harmonioso e
concertado de todos os 6rgaos e servigos que
integram 0 Gabinete;
b) Assegurar 0 expediente do Gabinete;

do Seeretario Regional dos ?ssun
tos Sociais, designado no presente diploma abre
viadamente por Gabinete, e 0 organismo a que
se refere a alinea a) do n.O 1 do artigo 4 ° do D8
creta Legislativo Regional n.O 8/86/M, de 14 de
Junho, e cujas atribuigoes, organica, funcionarnen
to e pessoal constam dos artigos segui ntes:

c) Preparar e coordenar os assuntos a sub
meter a despaeho do SeeretMlo Regional;

Artigo 2.°

drgaos e servi€;os e re:spectivas atribuiIYoes

d) Manter 0 controle interno dos documentos;
e) Exercer as demais fungoes que Ihe forem
delegadas pelo Secretario Regional.
CAPfTULO II

Artigo 4.°

Atribuiyoes

-

Estrurura

Sao atribuig6es do Gabinete:

a) Preparar e coordenar todos os assuntos
que devam ser submetidos a despacho do Secre
tario Regional;

-

0 Gabinete compreende:

a) Direcgao de Servigos Administrativos
(DSA) ;
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--------------------------------b) Assessoria JUrioica (AJ);
c) Gabinete de Estudos, Planeamento e Esta
tistica (GEPE);
e1) Servic;o de Gestao de Pessoal (SGP);

e) Servic;o de Formac;ao Permanente de Pes
soal (SFPP);
f) Servic;o de Actividades Culturais e Recrea
tivas (SACR).
2 - A DSA e dirigida pelo director de Servi
C;OS Administrativos, ao qual compete assegurar a
realizac;ao das respectivas atribuic;oes.
3 - A AJ e coo:denada pelo assessor juridico,
o qual, nas suas ausenclas e impedimentos, sera
substituido POI' tecnico com formac;ao juridica <:1
designar pelo Secretario Regional.
4 - Os servic;os referidos nas alineas c) a f)
do n.O 1 deste artigo sao coordenados pOI' funcio
narios ou agentes a designar pOI' despacho do Se
cretario Regional.
SEOCAO I
Direc y 3:l de Servif(Os Administrativos (DSA)

Artigo 5.°
Natureza

A DSA e um 6rgao destinado essencialmente
a prestaI' apoio administrativo e logistico ao Gabi
nete e a todos os servic;os que, no ambito da SRAS,
dele carec;am.
Artigo 6.°
Atrihuh;:oes

nistrativa, efectuando as aqulslQoes necessarias
para 0 seu regular funcionamento e mantendo
actual izado 0 respective cadastro patrimonial;
e) Conceder apaio administrativo a toda a
estrutura do Gabinete e, quando necessario, a ou
tros organismos e servi<;:os dependentes da SRAS;
f) Velar pela seguranc;:a e conservac;ao do pa
trim6nio;

g) Assegumr a gestao das viaturas ao servi<;:o
do Gabinete com vista ao seu aproveitamento
racional;
h) Assegurar a eficiencia das redes de comu
nica<;:ao interna e externa tanto do Gabinete como
dos 6rgaos e servic;:os da SRAS nao dotados de
autonomia administrativa e financeira;
i) Emitir certid6es dedocumentos existentes

nos arquivos do Gabinete, desde que devidamente
autorizadas;
j) Organizar e manter actualizado todo 0 pro
cesso contabilistico do Gabinete;
I) Recolher e proceder
da informa<;:ao;

a

analise e difusao

m) Organizar e manter em funcionamento a
biblioteca do Gabinete;
n) Assegurar a existencia de ficheiros com
pletos e actualizados de legislac;ao, doutrina e ju
risprudencia;
0) Garantir, de uma forma geral, 0 eficaz fun
cionamento do Gabinete em tudo que nao seja
das atribuic;:6es especfficas dos restantes servi
gos que 0 integram.

Artigo 7.°

Sao atribuic;oes da DSA:
a) Assegurar a execuQao do expediente, regis
to e arquivo gerais do Gabinete;
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Estrutura

1-

A DSA compreende:

b) Elaborar, em conjunto com 0 Gabinete de
Estudos, Planeamento e Estatlstica, 0 on;:amento
da SRAS e respectivas alterac;:6es;

a) Repartic;:i:io de Expediente e Arquivo;

c) Assegurar 0 servic;o de recrutamento, mo
vimenta<;:ao e cadastro do pessoal cuja gestao com
pete ao Gabinete, instruindo os respectivos pro
cessos individuais, bem como todo 0 expediente
concessao dos beneficios medico-so
inerente
ciais garantidos aos funcionarios e seus fami
liares;

c) Centro de InformaC;:30 e Documentac;:ao.

a

d) Assegurar 0 apetrechamento dos 6rga08 e
serviQos da SRAS nao dotados de autonomia admi

b) Repartigao de Pessosl

(3

Contabilidade;

2 - A Repartic;:ao de Expediente e Arquivo
integra duas secc;:6es:
a) Secc;:ao de Expediente e Assuntos Gerais;
b) Secc;:ao de Registo e Arquivo.
3 - A Repartic;ao de Pessoa! e Contabilidade
integra duas secc;:6es:
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I SERlE a) Secgeo de Pessoa!;
b) Secc;ao de Contabilidade e Patrim6nio.

4 - 0 Centro de Informac;ao e Documentagao
8, para efeitos de chefia, equiparado a umR secgao
administrativa.
SEGCti.O II
Assesscria Juridic<:. (AJ)

Artigo 8.°
Natu·reza

A AJ 8 0 orgao de consulta e apoio juridicos
do Gabinete.
Artigo 9.°
Atribui.;:5es

Sao atribuic;6es da AJ:

b) Elaborar os estudos de que for encarrega·
do, com especial incidencia nos dominios da sau·
de, trabalho, emprego e seguranc;a soci81;
c) Preparar as estatfsticas com interesse para
a prossecugao clos objectives da SRAS, proceden
do, atraves dos meios mais adequados, a reco!ha
e tratamento dos elementos necessarios;
d) Emitir paracer sabre materias de planes
menta e gestao financeira e patrimonial;
e) Apreclar e emitir parecer sobre os orc;a
mentos, reiatorios e contas das instituig6es priva
das de solidariedacle social tuteladas pela SRAS;
f) Coordenar a elabora:;:ao dos relatorios de
actividades do Gabinete.
2 - Para cumprimento das suas atribuig6es
o GEPE tera a colaboragao e apoio dos restantes
6rgaos e servic;os da SRAS.

a) Emitir parecer sobre os assuntos de indole
juridica submetidos a sua apreciagao pelo Secre
tario Regional;

SECCAO IV
Servi.;:o de Gestao de Pessoal (SGP)

b) Informal' e dar apoio tecnico aos processos
judiciais e ao contencioso administrativo em que
a SRAS seja parte;
c) Dar parecer sobre quest6es emergentes
da gestao de pessoal da SRAS;

Artigo 12.°
Natureza

o

SGP e 0 6rgao tecnico de apoio ao Gabi
nete em materias de gestao de pessoa!.

d) Instruir processos de sindicancia, inquerito
e disciplinares, quando superiormente determina
dos;
e) PrestaI' apoio na elaboragao de projectos
de diplomas dimandos da SRAS.
SECCAO III
Gabinete de Estudos, P)aneamen,o
e Estatistica (GEP'E)

Artigo 10.°
Natureza

o

GEPE e 0 6rgao tecnico com atribuig6es em
materias de estudos, planeamento e estatfstica nos
varios dominios de intervengao da SRAS.

NUMERO 10

Artigo 13.0
Atribui95es

Sao atribuic;6es do SGP:
a) Proceder aos estudos relativos aos siste
mas integrados de gestao do pessoal da SRAS,
propondo as medidas necessarias ao seu gradual
estabelecimento;
b) Propor formas de orientagao e coordena
gao da aC9ao de todos os servigos com atribuic;6es
em materia de gestao de pessoal no ambito da
SRAS;
c) Dar parecer sobre as processos respeitan
tes a gestao de pessoal que devam ser submeti
dos a despacho do Secretario Regional;

Artigo 11.°
Atribui~5es

-

Sao atribuig6es do GEPE:

a) Coordenar, de acordo com as instrw;;oes
do Secretario Regional, a e!aborac;ao dos pianos
de actividades, programas de acgao e orC;8mento
anual da SRAS;

d) Manter permanentemente actualizado um
ficheiro de todo 0 pessoal da SRAS;
e) Propor a definigao da estrutura dos qua
dras de pessoal e controlar 0 seu preenchimento
em cooperac;ao, quando necessario, com os servi
C;OS interessados;
f) Proceder

a verificac;aa

dos requisitos legais
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SECCAO VI

para integrac;:ao nos quadros e acesso nas carrei·
ras;

Servi~

de Actividades Culturais
e Recreativas (SACR)

g) Proceder aos estudos necessarios ao ra
cional aproveitamento do pessoal ou definic;:ao dos

Artigo 16.

0

contingentes a atribuir, ouvidas as direcc;:6es re
Natureza

gionais;
h) Propor as criterios a observar para efeitos
de elaborac;:ao de cadastros do pessoal;
i) Elaborar estatfsticas sobre materias de inte

o SAGR e 0 argao de concepc;:ao, apoio e
fomento de actividades culturais, desportivas e
recreativas destinadas a trabalhadores e suas fa
mflias.
Artigo 17.

resse para uma correcta e eficaz gestao de pes
soal;

0

Atribul~s

j) Dar parecer sobre diplomas legais com in
cidencia em materias de gestao de pessoal.
SECCAO V
'Servi~o

de Forma~o ,Permanente dePessoal (SFPP)

Artigo 14.

o SFPP e 0

0

argao de concepc;:ao, apoio tecnico

e execuc;:ao em materias de formac;:ao e aperfei
c;:oamento profissional do pessoal da SRAS.
Artigo 15.

Sao atribuic;:6es do SA'GR:
a) Administrar as areas afectas a SRAS para
fins de lazer e desporto, nomeadamente a Zona
de Lazer do Montado do Pereiro e 0 Parque Des
portivo dos Trabalhadores, criando as estruturas
necessarias e adequadas ao seu pleno funciona
mento e integral aproveitamento;
b) Estudar formas de apoio a conceder pela
SRAS a organismos vocacionados para 0 desen
volvimento de actividades de indole desportiva,
recreativa e cultural destinadas a trabalhadores;
c) Fomentar e apoiar acc;:6es visando 0 apro
veitamento dos tempos livres do pessoal da SRAS.

0

Atribull;5es

1 -

CAPITULO III

Sao atribuic;:6es do SFPP.

Pessoal

a) Elaborar e submeter a despacho do Secre

Artigo 18.

tario Regional 0 plano anual das acc;:6es de forma

Quadros

c;:ao a desenvolver;
b) Promover, por meio de acc;:oes adequadas,
o aperfeic;:oamento

profissional

do pessoal

da

SRAS;

1 -

0 pessoal do Gabinete e agrupado em:

a) Pessoal dirigente e de chefia;
b) Pessoal tecnico superior;

c) Orientar os candidatos para cursos basicos
tanto na Regiao como no exterior;
d) Incentivar a informac;:ao tecnico-profissio·
nal com vista

a valorizac;:ao

profissional dos fun

cionarios da SRAS;
e) Integrar a comissao encarregada de estu
dar a atribuic;:ao de bolsas de estudo para os cur
sos basicos e pas-basicos.
2 -

0

Junto do SFPP podera funcionar uma co

missao consultiva, que tera composic;:ao, atribui
c;:6es e funcionamento a estabelecer em despacho
do Secretario Regional.

c) Pessoal tecnico
d) Pessoal tecnico-profissional;
e) Pessoal administrativo;
f) Pessoal operario;
g) Pessoal auxiliar.

2 - 0 quadro de pessoal do Gabinete e 0
constante da Portaria n.O 129/87, de 11 de Novem
bro.
3 - 0 quadro de pessoal do Gabinete podera
ser alterado, quando as circunstancias 0 justifi
quem, por portaria do Presidente do Governo e
dos Secretarios Regionais do Plano e dos Assun
tos Sociais.
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4 - 0 pessoal do Gabinete rege-se pelas
normas gerais aplicaveis a administrac;:ao regional
autonoma.
CAPITULO IV
Disposi~oes

transitorias e finais

Artigo 19.°
Servir;o de Educar;io Sanitaria

Ate a publicac;:ao do diploma organico da Di
recc;:ao Regional de Saude Publica, a Servic;:o de
Educac;:ao Sanitaria continuara integrado no Gabi
nete, mantendo as actuais atribuic;:6es.

Resolu~ao

NOMERO 10

n.O 59/88

IConsiderando que pela Direcc;:ao de Servic;:os
de Estradas tern vindo a ser sentida grande insu
ficiencia de pessoal de fiscalizac;:ao de obras;

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 14 de Janeiro de 1988, resoJveu autorizar a
admissao de Mauricio Teixeira Patricio, como Fis
cal de Obras Pu'blicas de 2." classe, para lugar do
quadro da Direcc;:ao Regional de Obras Publicas.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres I
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Gonc;alves Jardim.

Artigo 20.0
Entrada em vigor

Resolu~ao

n.O 60/88

o

presente diploma entra em vigor no dia
seguinte ao da sua publicac;:ao.
Aprovado em Conselho do Governo Regional
em 12 de Novembro de 1987.

o Presidente do Governo Regional, em exer
cicio, Manuel Jorge' Baze'l1ga Marques.
Assinado em 8 de Dezembro de 19877.
Publique-se.

o ministro da Republica para a Regiao Aut6
noma da Madeira, Lino Dias Miguel.
PRESID~NCIA

DO GOVERNO REGIONAL

Resolu~ao

Sendo necessaria assegurar a continuidade do
servic;:o que vinha a ser prestado par funcion!arios
recentemente falecidos e aposentados, a Conselho
do Governo, reunido em plenario em 14 de Janeiro
de 1988, resolveu autorizar a admissao de Jose
Miguel Teixeira Correia, Vasco Rodrigues de Jesus
e Jose Manuel Gomes Ferreira, como Topografos
de 2." classe, para lugares dos quadros dos Ser
vic;:os Dependentes do Secretario Regional (Gabi
nete de Apoio Tecnico as Autarquias LocaisJ, Di
recc;:ao Regional de Obras Publicas (Gabinete de
Topografia e Desenho) e Direcc;:ao Regional de Ha
bitac;:ao, Urbanismo e Ambiente, respectivamente.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Gonc;alves Jardim.

n.O 58/88

Considerando necessario substituir a mota
ristaque recentemente passou a exercer func;:6es
na Presidencia deste Governo Regional;
Considerando que a guarda de 1." classe da
D.S,P.M.E.M., Agostinho Freitas Alves reune as
requisitos previstos para 0 ingresso na carreira
de motorista, nomeadamente, no ponto 4 do art.O
23.° do Decreta-Lei n.O 248/85, de 15 de Julho:

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 14 de Janeiro de 1988, resolveu autorizar a
ingresso de Agostinho Freitas Alves na categoria
de Motorista de Ligeiros de 2; classe, e, admitir
em substituic;:ao, Jose Antero de Freitas na cate
goria de Auxiliar Administrativo de 2." classe.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonc;alves Jardim.

Resoluf;ao n. 61/88
O

Considerando a falta de pessoal cantoneiro
na Direcgao de Servigos de Estradas e a necessi·
dade de substituir Jose Ezequiel da Silva Relva,
recentemente demitido;

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 14 de Janeiro de 1988, resolveu autorizar a ad
missao, par contrato administrativo, de Jose Ave
lino Fernandes, na categoria de "Praticante". nos
termos dos pontos 6 e 7 do Art.o 30.° do Decreto
-Lei n.O 248/85, de 15 de Julho.
Presidencia do Governo Regional. -

0 Presi

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

25 DE JANEIRO DE 1988
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Aesclw:;ao n.O 62/88
Considerando necessario substituir 0 canto
neiro, Luis Teixeira Neves que se encontra na si
tuagao de aposentado;

ceiro necessario

Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, A/berto Joao Cardoso
Gonya/ves Jardim.

dos VinhMicos, freguesia de S. Vicente".
A referida importancia tem cabimento orc;a
mental na Secretaria 03, Capitulo 01, Divisao 00,
Subdivisao

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 14 de Janeiro de 1988, resolveu autorizar a
admissao de Maria Alcina de Freitas, 'por contrato
administrativo de provimento em conformidade
com 0 ar,t.° 3,0 do Decreto-Lei n.O 248/85, de 15 de
Julho, com a categoria de 3.° oficial, para a Direc
c;ao Regional de Obras publicas.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
sidente do Govemo Regional, A/berto Joao Cardoso
Gonya/ves Jardim.

00,

Classificagao

(Transferencias cais).

Econ6mica

54.04

Sector Publico/Autarquias Lo

Presidencia do Governo Regional. -

0 Presi

dente do Governo Regional, A/berto Joao Cardoso
Gonya/ves Jardim.

Resoluc;:ao n.O 63/88
Considerando a necessidade urgente de infor
matizagao de determinados sectores da Secretaria
Regional do Equipamento Social, nos termos da
Resolugao n~ 1135/84;

da obra "Construc;ao

(Lomba das Faias) passando par Laranjal e Faja

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 14 de Janeiro de 1988, resolveu autorizar a
admissao, por contrato administrativo, de Joao Ina
cio Mendes de Jesus na categoria de Praticante,
nos termos dos pontos 6 e 7 do art.o 30.° do De
creto-Lei n.O 248/85, de 15 de Julho.

a conclusao

da E.M. entre a E;R. 104 (Vila) e a mesma EJR. 104

Resolw;ao n.O 66/88

o

Conselho do Governo, reunido em 'plenario

em 14 de Janeiro de 1988, resolveu:
Hevogar a Resoluc;ao n.O 690/87, de 28 de
Maio -

proposta de Decreta Legislativo Regional

sobre "Concessao de refeic;oes aos pais que acom
pan hem os filhos quando internados em unidades
de saude da Regiao Aut6noma da Madeira".
Presidencia do Govorno Regional. -

0 Pres i

sidente do Governo Regional, A/berto Joao Cardoso
Gonya/ves Jardim.

Resolu<;80 n.O 67/88
Resoluyao n.O 64/88

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 14 de Janeiro de 1988, resolveu:
Autorizar 0 pagamento de 27351 850$00 do
Capitulo 04, Divisao 02, C6digo 01.02 da Secre
taria Regional de Educac;ao, referente aos venci
mentos de Janeiro dos Professores Efectivos do
Ensino Primario do concelho do Funchal.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
sidente do Governo Regional. A/berto Joao Cardoso
Gonya/ves Jardim.

Resolw:;ao n.O 65/88

o .conselho

do Governo, reunido em plenario
em 14 de Janeiro de 1988, resolveu:

a

Atribuir
Camara Municipal de S. Vicente a
importancia de 11 715461 $50 como apoio finan

o

Conselho do Governo, reunido em plenario

em 14 de Janeiro de 1988, resolveu 0 seguinte:
a) Aprovar a minuta do auto de expropriac;ao
da parcela de terreno n.O 44/1.14 necessaria
Obra de Construc;ao das E.E.R.R. n.O
(Trogo Cruz de Carvalho -

S

Lombada) -

a

106 e 101

i." fase 

Saida Oeste do Funchal, em que sao expropriados
Luis Agrela do Nascimento, mulher e outros, re
presentados por Francisco da Silva Pombo e Caro
lina de Freitas;
b) Delegar os poderes de representac;ao da
Regiao Aut6noma da Madeira, na assinatura do
auto, no Secretario Regional do E,quipamento So
cial.
Presidencia do Governo Regional. -

0 Presi

dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonva/vas Jardim.
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Reso!u~ao

n.· 68/88

PRESID£NCIA DO GOVERNO REGIONAL
E SECRETARIA REGIONAL DO PLANO

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 14 de Janeiro de 1988, resolveu:
Atribuir 0 subsidio de 350000$00 ao Recreio
Musical Uniao da Mocidade, de Sao Roque - Fun
chal, destinado a custear despesas com repara
<;:oes necessarias ao bom funcionamento da sede
daquela colectividade.
Este subsidio tem 0 seguinte cabimento or<;:a
mental: Secretaria 07, Capitulo 50, Divisao 07, Sub
divisao 00,C6digo 71.09.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.

Portaria n" 185/87
A fim de possibilitar 0 pagamento de despe
sas adentro do Capitulo 02 do Or<;:amento Regional

a Presidencia

para 0 corrente ano, inerente

do Go

verno Regional (Delega<;:ao do Governo Regional
em Porto Santo), fta necessidade de se proceder

a transferencia

da importancia de 170000$00 (cen

to e setenta mil escudos) da rubrica constante do
mapa anexo, pelo que ao abrigo do Dec.-Lei n.O
46/84, de 4 de Fevereiro manda 0 Governo Re
gional da Madeira pelo seu Presidente e Secretario
Regional do Plano 0 seguinte:

Resolu~ao

n.· 69/88

1.° -

o Conselho

do Governo, reunido em plenario
em 14 de Janeiro de 1988, resolveu:
Atribuir 0 subsidio de 200 000$00 ao Glube
Desportivo e Recreativo dos Prazeres (CalhetaJ,
destinado a apoiar a forma<;:ao de um grupo mu
sical.
Este subsidio tem 0 seguinte cabimento or<;:a
mental: Secretaria 07, Capitulo 50, Divisao 07, Sub
divisao 00, C6digo 71.09.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonc;alves Jardim.
Clas. organica I
i

Cap.

Dlv. SID

---

I

Clas. econ.
C6digo

I
I

I

02

!

00 i 00

i
i
I

II

!
i

!

i

i

i

i

I

I

I

I

I Ann. I

I

I
29.00
31.00

I Clas. I

I

I

!
I

i

I

:I
I

f

I

1010 i 1010 I -

i

ere·

e setenta mil escudos) de acordo com 0 mapa
anexo, que faz parte integrante desta porta ria.

2.° -

Esta portaria entra imediatamente em

vigor.
Presidencia do Governo Regional e Secretaria
Regional do Plano. Assinada em 30 de Dezembro
de 1987. -

0 Presidente do Governo Regional,

Alberto Joao Cardoso Gonc;alves Jardim. - 0 Se
cretario Regional do Plano, Miguel Jose Luis de
Sousa.

Cesigna~o

02 -

a transferencia

for<;:o da verba na importancia de 170 000$00 (cento

Refol"9os ou

da rubrica

inscri~es

I
I

I

i

I
I
I
I

fun.

Que se proceda

I
I
,,

Anulac;Oes

I

I

I

PRESID£NCIA DO GOVERNO
REGIONAL

•

I

:

De[ega~ao

do Governo Regionall
em Porto Santo

IAiquio;iyao de sel"Vil;:os Aiquisic;:ao de servic;:o's -

I
I

II

Locayao de Bens
Nao Especificados

170000$00

I

I

170000$00

I

!

i

I
i

SECRETARIAS REGIONAIS DO PLANO
E DA EDUCA'CAO
Portaria n" 184/87
Manda 0 Governo Regional da Madeira, pelos
Secretarios Regionais do Plano e da Educa<;:ao, au
torizar 0 seguinte:

1

TOTAL ...

...

'"

170000$00 •
I

170000$00

I

A fim de possibilitar 0 pagamento de diversas
despesas correntes da Secretaria Regional de Edu
ca<;:ao, do or<;:amento para 0 corrente ano, ha a
necessidade de se proceder a transferencia, re
for<;:o, de verba do mesmo capitulo no valor de
250 000$00 (duzentos e cinquenta mi I escudos],
con forme mapa anexo, que faz parte integrante
desta Portaria.

25 DE JANEIRO DE 1988
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Nestes termos, ao abrigo do Decreta-Lei n.O
46/84, de 4 de Fevereiro manda a Governo Regio
nal da Madeira, atraves dos Secretarios Regionais
do Plano e da Educal(ao;

2 -

Esta Portaria entra imediatamente em vi

gor.
Secretarias Regionais do Plano e da Educal(80
aos 28 de Dezembro de mil novecentos oitenta
e sete. - 0 Secreta rio Regional do Plano, Miguel
Jose Luis de Sousa. - 0 Secretario Regional da
Educal(ao, Eduardo Antonio Brazeo de Castro.

1 - Que se proceda a transferencia, reforl(o
de verba na importancia de 250000$00 (duzentos
e cinquenta mil escudos).

(CONTOS)

I Class. Organica
ICap. I Dlv. SID

i Clas. Econom.
61go
I Cd
'

I

05

i

m.
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I

Clas.!

,

I
Fun!_
.

1---'

I

db'
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Designa(:ao

Refor(:os

I,

a ru Tlca

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCA'CAO

ou

Inscri~oes

Anulal;oes

1-----"----

!
I

04

DO

I

I

0;,,,... SON'"",

EM"'" ,,,"rima,;..

I,

e Primario

I

Remunerac;:oes Certas e Permanentes:

01
06.00

5030

Prestac;:o,e1i Directas -

10
11.00

Abonos Diversos -

5030

250

Numenlrio ... ..,
Previd!encia Social:

Gontriibuic;:oes para Ins1:ituic;:oes Social

Previdencia
.

250

TOTAL ..... , ...

250

250

I S~RiE -

50

NUMERO 10

Prec;:o deste nlimero: 40$00
• Toda a correspond€mcia, 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 tres series Ano .., 3 200$
Semestre
1600$
As duas series •
2 800$
1400$
700$
AI." serie
I 400$
700$
A I." serie
1400$
700$
A 3." sarie
1400$
Numeros e Sup!ementos - pre~o por pagina: 4$00
A estes va!ores acrescem os portes de correia
(Porta ria n.O 148/87, de 7 de Dezembro)

Execu~ao

grafica aa .IMPRENSA REGIONAL DA MADEIRA, E. P.• -

,,0 prec;o dos anuncios e de 70800
a Iinha, acrescipo do respectivo
I. V, A., depcndendo a sua publi·
cac;:ao do pagamento antecipado a
sidencia do Governo Regional da
efectuar na Secretaria-Geral da Pre·
·Madeira-.

IRM·EP

