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Resolu~iio

SUMARIO
ASSE~MBLEIA DA REPUBliCA

lei n.' 32/88:
Alte-ra

0

artigo 6.' da Lei n.' 33/87, de 11 de Jul'ho.

PRESID~NC!A
Re50lu~ao

DO GOVER NO REG!ONAL

Atribui um apoio financelro a Camara Municipal de
Santa Cruz, no morntante de 6500000$.
Rs£,o'w;:a,o n.' 131/88:
Atribul uma compartiiCl'Pa'9ao a Camara Municipal do
Po-mo Santo, no montante de 1 500 !(}OO$.
Resolm;:ao n.' 132/88:
Autoriza que a exercu9a,0 da ooca de remodelaqao dos
barlnearios da Marina do Furnchal seja efectuada pela
sOciedade transformado-ra .SOOlr6DADiE DE CONSTRU
COiES 6RG, SA •.
Resol-ti~O

n.' 133/88:

Autoriza que a eXiecu9ao do adicional a
de co;nstru9ao do Porto de .Aibrlgo do po-rto
ef.ectuada pela soderdade transformada
OBRtAS POSUCAS E OIMENTO ARMADO,

Dedara a utmdade publica da eXiproprla9ao do Im6vel
neoelss,hlo a obr~a de .cons1:ru9ao das EJC:.R.H. n."' 10:6
e 101 .tr090 Cruz de Carvalho - Lombada) - 1.' fase
- said-a oeste do Funohal - corncordancia do Caml
nho do Pil'ar com 0 caminho do Dr. Ba~reto» e auto
riza a Secretaria Regional do Equipame,nrl:o Social a
tomar posse adrminlstratlva do mesmo im6vel.
F1osolm;:ao

n.' 130/88:

empreltada
Santo seja
.OPCA
SA •.

Resoiuc;:aQ n.' 134/88:
Ad1jrudica a conceslsao da eX1plora9ao da Loja n.' 14
da Marina do Funcha~ a Duarte Nuno Correia de Frei
tas.
Resoluc;:ao n." 135/88:
Adijudica a concessao da eXiploraqao da 101a n.O 3 da
Marina do Funoharl a Manuel Jos,a Pereira Gon9alves
Del,gado.

RcsolUl;:ao n.O 136/88:
Adjudica a conce~sao da e'Xlplora9ao da loja n.O 7 da
Marinia do Funchal a socierdadre que glra sob a firma
.ANH)N110 E COELHO, 1.JIMITAJDA».

n.' 138/88:

fl.'

139/88:

Declara a utlli'dade p'urblica da exprolpl'ia9ao dos im6
veis necessarios a ohra de .estarbelecimento da Zona
Franca da Madeira - acerto do limite oeste~sul» e
autoriza a Secretaria Regional do EquLpamento Social
a tomar posse admlnistrativa dos mesmos im6veis.

r.eso!m;:eo n.' 140/88:
Autoriza a celerbra9aa de contrato adicional a emprei
tada de .constr:u9ao de uma ponte e um tunel entre
os pe'rfis 25 e 40 (Gurral das Frelras)>>.
Re5Q!u~ao

n.' 141/88:

Adjudica a empreitarda de .constru980 do pavilrha'o
gimnode,srportivo da Rlbeira Bra-va e arranjos exte'rio
res» a ~ociedade que gira sob a firma .SOUSA &
F1LHO, L1rMlliADA».

i'Jo::wIUl;:ao n.' 142/88:
Adjudica a empt'eitada de .construc;:ao do pavilrha'o
gimnodesportivo de Santana e arranjos exterlores» a
socierdarde denominada .SOOI,5DADE DE CONSTHU
COES SOARES DA COSTA, SA».

Aesolw;:ao n.' 143/88:
Adjudica a empreitada de .constru9a.o do Centra de
Saude do Porto Santo» a socle'dade que gi'ra soh a
firma .FERNANrDO R. GOUVEIA, L1MITADA».
ResC'lw;ao n.O 144/88:
Atribui um surbsidlo ao Cine.,Forum do Funohal, no
mQintante de 475 333$.

flesolw;:ao n.' 145/88:
Resoluc;:ao n.' 137/88:
Adjudka a concessao da explora9ao da loja n.O 20
da Marina do Fuac'hal a Josie Samuel Pestana de
Fran9a.

Aprova H proposta de financiamento a eferetuar, no
mas de Fe,ve(~eiro de 198B, as mrec95e~ Re,glonais
de Saude Publica e dos Hospitals, no monrl:ante de
424500 000$.
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irnportfmcia de 6500 000$00 como apoio financeiro
necessario
cOilclusao de obras integradas no
Plano de InvestimentDs daquela autarqu:a, referen
1'e ao rnes de j3neiro do ana ern Gurso.

a

Lei n.O 32/88
de ;; de feverelro

A re-Ferida impc: to.ilcia tem cabi!l1ento or9a~
mental no. Secretaria 03, Capitu'o 01, Divisao 00,
Subdivisao 00, Ciassificag§o
Economica 54.04
(Transferencias t\utG~c::.;i:.3 Lc<cais}.
6

/\ !\ssernbie!a da RepLlblica decreta; nos ter
rnos dos B,·tigos '1 G4. o , slfllea d), e 169.°, n. O 2 1
Constituj9~\O, prec6:3endo proposta da AssQrn~
bleia Regional do i'J12da:ra e ouvida a Assernb!e:3
Regionai do .A(}OT3S, 0 seSjuinte:

as

i~rtjgo

1.° 0 artlgo 6.° da Lei n.O 33/87, de rI1

Presidencia do Governo Regiona!. - 0 Presi
dente do Governo Regional em 8xercfcio, Manuel

Jorge Bazenga Marques.

de Julho, paSSEl a te, a segu:nte redac<;ao:
Aesolw;:ao 11.° 131/88

Artigo 6.°

o Conse!ho do Govemo, reunido em plena
rio em 4 de Fevereiro de 1988, reso!veu:

( ... )
1 

2 -- t\s Af\EE d3 estabeleclrnentos de ensino
localizadas nas rsgI6as aut6nornas 8dquirem penjO
nalidade jmidisa pelo deposito, ou envio de uma
curta registada corn aviso de recep93o, dos eS'L8

tutos e da acta da

SU3 apro~'a9ao

nas respectivas

lJ\tribuir LF118 corr:partlc:psQso de 1 .500 OD0800
~1J~uniGip8! do Porto S8.rr~o~ par conta de
encargos assumidos no Illes de Janeiro cio con'en

a Canlara
te ano.

A presente verba telll c3bilnento

or9am8rr~al

Secretarias Regionais da Educa<;ao e sp6s pub!ica
QaG gratuita nos respecticos jornais oficiais das
regi6es aut6nomas.

no. Secretaria 03, Capitulo 01, Divis20 00, Class!
fic8gao Economica 54.04 (Transfereilcias Auta:-·
quias Locais).

3 Pi.1ra efeito de aprecicH;:ao da !egaiidade,
o Ministerio da Educacao ou as Secretarias Regio
nais da Educag3.o enviarao a documentaG3o referi
da no Ilumero anterior 210 Ministerio Publico.

Presidencia do Governo Regional. 0 Presi
dente do Governo Regional em exercicio, Manuel

4 -

Jorge Bazenga Marques.

As altera<;6es aos estatutos estao sujei

Resoili~ao

t3S ao mesmo regime.

Art. 2.° A pi'esents lei entra Gm vigor no dia
segulnte ao cia sua publicac50.
Ap:-ovada em 17 de Dezembro de 1987.

o

Presidente da Assembleia da Republica, Vi

tor Pereira Crespo.
Promuigada em 20 de Janeiro de 1988.
Publ ique-se.

o

Presidente da Republica, fvlario Soares.

Referendada ern 22 de Janeiro de 1988.

o

Primeiro-Ministro, Anfbal

Considerando que a Sociedade de Constru
90es ERG, Ld. a ,
adjud:c3.taria da obra de IT r.1 C
delagao dos balnearios da Marina do Funcllai, ap:'o
vada pela Resoluy8o n.O 1402/87;

e

o

Cansalha do Governo, reunido em plenario
em 4 de Fevereim de 1983, resolveu autorizar
Sociedade 8eima referida a a!teraC;:3o da denomi
nac;:ao para Sociedade de Constru y6es ERG, SA.

a

Presidencia do Governo Regional. 0 Presi
dente do Governo Regional em exercicio, Manuel

Jorge Bazenga Marques.

Antonio Cavaco

Silva.

Resolw;:ao n.O 133/88

PRESiDENCIA DO GOVER~,JO REGIONAL
ReSO!ll~ao

n.O 130/88

o Conse!ho do Governo, reunido em plena
rio em 4 de Fevereiro de 1988, resolveu:
Atribuir

n.O 132/88

a Carnal"a

Municipal de Santa Cruz a

Consiclerando que a OPC;,), [\!ova Organize
gao de Obras PC!b!icas e Cimento Armado, Ld a .,
adjudicataria cia contrato adicional da empreitr~la
de construgao do Porto do Abrigo do Porto Santo,
aprovado pela Resoluc;:ao n.O 1517/87;

e

o

Conse'ho do Governo, reunido ern plena
rio em 4 de Fevereiro do 1938, resolveu autorizar
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a Sociedade

acirna referida a alterac;:ao da denomi
nac;:ao para OPCA-Obms PL!blicas e Cimento Ar
mada, SA.

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
·dente do Governo Regional em exercicio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Mals resolve autorlzar a celeb,2<;ao do res
pectivo cO;ltrato.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional em exercfcio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Resolu<;ao n.O 137/88

Resoluc;:ao n.O 134/88

o

Conselho do Governo, ap6s analise do rela
t6rio da Comissao de Apreciac;:ao nomeada para
o efeito e tendo em considerac;:ao 0 parecer do
Director Regional de Partos, resolve adjudicar ao
concorrente n.O 5, Duarte Nuno Correia de Freitas,
a concessao da explo(a<;80 da loja n. o 14 da Marin3
do Funchal, destinada
actividade de venda de
generos de consumo volante variados, par ser con
siderada a proposta mais vantajosa financeiramen

a

teo
rviais resolve autorizDr a ce!ebral{80 do ros
pectivo contrato.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional em exercfcio, Manuel
Jorge BErzenga Marques.

o

Conse!ho do Governo, apes ana!is,:; do ;:>
latorio da Comissao de Apreciag80 nome2da para
o efelta e tendo em consido!'3yao 0 pareser do
Director Regional de Portos, resolve adjudica;" 80
concorrente n. r '15, Jose Sarrlue! Pestana de Fran
<;8, a concessao da exp!ora~ao da loJa n,O 2'J d8 rdJ
rina do FUl1chal, destinsda
act'vidode de vends
de bebidas e petiscos regionais, por sar cOilsid:>
rada a proposta mais vanta]osa rinanceiramente.

a

MDis resolve au~orizar a celebn1<';so do res
pectivo contrato.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional em exercfcio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Resolu~ao

Resoluc;:ao n.O 135/88

o

Conselho do Governo, ap6s analise do re
lat6rio da Comissao de Apreciac;ao nomeada Pelf:)
o efeito e tendo em considora980 0 parecer do Di·
rector Reg~onai de Partos, resolve adjudicar ao
concorrente n.o 6, Manuel Jose Pereira Gongalves
Delgado, a concessao da explora<;80 da Loja n."
3da Marina do Funchal, destinada
actividade de
pizzaria, por ser considerada a proposta mais vanta
josa financeiramente.

a

Mais resolve autorizar a celebra<;ao do res
pectivo contrato.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional em exercfcio, flAanuel
Jorge Bazenga fv1arques.
Reso!utrao

n.O 136/88

o Conselho do Governo, ap6s analise do re
latorio da Comissao de t\preciayao nomeada para
o efeito e tendo em considera<;ao 0 parecer do
Director Regional de Portos, resolve adjudicar ao
concorrente n.o 5, Antonio e Coelho Lda., a con
cessao da exp!ora<;ao da loja n.o 7 da Marina do
Funchal, destinada a actividade de pizzaria, por
ser considerada a proposta mais vantajosa finan
ceiramente.

n.O 138/88

o

Conselho do Governo, reunido em plenj
rio em 4 de Fcvereiro de 1983, r8solvoiJ:
No usa das competencias at:'ibuidas peio De
creto-Lei n.O 171/83, de 2 de Ma,;o, enos terrnos
dos D.-tigas 10.' e 14. 0 do Decreto-Lei n. O 845/7G,
de 11 de Dezembm, nas redQcc;:6es introduzidas pc
los Decretos-Leis n.08 154/83, de 12 de Abril, C
413/83, de 23 de Novembro, fica declarado de uti
lidade publica, com caracter de urgencia dn Gxpro
pria<;80, 0 im6vel e todos os direitos a elG inGTC:1
tes e ou relativos (servidoes e serventias. coia
nias, arrendamentos, acessoes, rega1ias, aguas. per
tences e aCElss6rics, prejufzos emergentes de ces
sa~oes de actividades e todos e qU8isqucr outros,
sem reserva algumaJ, abaixo identificado e neces
sario a «Obra de const.-Ul;:20 das E.E.R.R. n.08 106
e 101 (Tro<;o Cruz de Carvalho-Lomhada) - 1." fa
se - Salda Oeste do Funchal - concordaneia do
Caminho do Pilar com 0 Caminho do DOl'tor Barre
to», a levar a efeito pOl' este Governo Regional, atra
yeS da sua Secretaria Regional do Equipamento So
cial.
Simultaneameilte e 8m consequencia, no::; ter
mas do n.O 1 do Art.o 17.° do citado Decreta-Lei n,O
845/76, e autorizada a tomar posse administrati
va do mesmo im6vel a mencionada Secret8ria Re,
gional do Equipamento Social, por se considerar es

I SERlE -
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sa posse indispensavel ao inicio imediata dos res
pectivos trabalhos.
Identificar,;ao do im6vel abrangido:
Parcela de terreno e suas benfeitorias rusticas
e urbanas, com a area de 90,00 m2, confrontante,
na parte considerada, do NOlte com 0 Caminho do
Pilar, do Sui e dos Lests corn 0 proprio predio, e
do Oeste com 0 Caminho do Doutor Barreto, a des
tacar do predio rustico e urbano, loca'izado jlO Sftio
do Pilar, freguesia de Sao Martinho, concelho do
Funchal, inscrito na m8triz cadastral sob 0 n. D 1,
da Secr,;ao R (a parte rustica), e, na matriz predial
sob 0 artigo 1739.° (a parte urbana), descrito na
Conservat6ria do Registo Predial da Comarca do
Funchal sob 0 n.O 32.740, a fls. 93 v.O do L.0 B 91.°, de
actual detenr,;ao e posse de Carlos Jose Men·ezes
Er,;a de Almeida, Ivone Beatriz Menezes E<;a de Al
meida e Arlete de Fatima Menezes E(fa de Almeida.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional em exercicio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

NUMERO 17

No uso das competencias atribuidas pelo De
n.O 171/83, de 2 de Maio, enos termos
e ao abrigo dos art.O' 10.° e 14.° do Decreto-Lei n.O
845/76, de 11 de Dezembro, nas redacr,;oes intro
duzidas pelos Decretos-Leis n.o' 154/83, de 12 de
Abril e 413/83, de 23 de Novembro, ficam decla
rados de utilidade publica, com caracter de urgen
cia das expropriar,;oes, os im6veis e todos os di·
reitos a eles inerentes e ou relativos, constantes
da planta anexa, localizados na freguesia do Ca
ni<;:al, concelho de Machico, necessarios
<tObra
de estabelecimento da Zona Franca da Madeira 
Acerto do Limite Oeste-Sui", a realizar por este
Governo Regional pela Secretaria Regional do Pia
no, correndo os processos de expropriar,;ao atraves
da Secretaria Regional do Equipamento Social, que,
para 0 efeito, e designada de entidade exiproprian
creto~Lei

a

teo
Simultaneamente e em consequencia, nos ter
mos do n.O 1 do art.° 17.° do citado Decreto-Lei n.O
845/76, e autorizada a tamar posse administrativa
dos mesmos im6veis a mencionada Secretaria Re
gional do Equipamento Social, por se considerar
essa p:Jsse indispensavel ao prosseguimento dos
trabalhos em curso.

Resolu(fao n.O 139/88

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 4 de Fevereiro de 1988, resolveu:

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional em exercicio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.
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Resoluc;:ao n.O 143/88

n.o 140/88

o Conselho do Governo, reunido em plen'Clrio
em 4 de Fevereiro de 1988, resolveu:
Celebrar contrato adicional com a firma Cons
trutora do Tamega, SA, referente aos trabalhos a
mais da o'bra de "Constru<;:ao de uma Ponte e um
Tunel entre os perfis 25 e 40 (Curral das Freiras»,
no valor de 13011 660$10.
Mais resolve autorizar 0 Secretario Regional
do Equipamento Social a outorgar 0 respective
contrato adicional.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional em exercicio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.
Resoluc;:ao

Ap6s a realiza<;:ao do concurso publico que
decorreu na Secretaria Regional do Equipamento
Social,

Conselho do Governo, reunido em ple

0

nario em 4 de Fevereiro de 1988, resolveu:
1 -

Adjudicar

a

empresa "Fernando Rodri

gues de Gouveia, Ld.·'" a execu<;:ao da empreitada
de "Constru<;:ao do Centro de Saude do Porto San
to" pelo pre<;:o de 126360933$00, por ser a pro
posta mais vantajosa.
2 -

Considerando a urgencia em dotar

0

Por

to Santo dum Centro de Saude capaz de satisfazer
as necessidades das popula<;:oes daquela IIha, ra
tifica-se a de'cisao da Comissao de Analise de nao
apliicar 0 disiposto na Portaria n.O 83/87, de 7 de

n.o 141/88

Fevereiro.
Tendo tomado conhecimento do relat6rio de
analise das propostas presentes ao Concurso Pu
blico de "Constru<;:ao do Pavilhao Gimnodesportivo
da Riibeira Brava e Arranjos Exteriores", 0 Con
selho do Govemo, reunido em plenario em 4 de
Fevereiro de 1988, resolveu adjudicar a referida
obra a firma Sousa & Filho, Ld.·, pelo valor de
91 648170$00 e pelo prazo de sete meses, por ser
a proposta mais vantajosa.
Mais resolve autorizar 0 Secretario Regional
do Equipamento Social a outorgar 0 respectivo
contrato.
Presidencia do Govemo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional em exerdcio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

3 - Mandatar 0 Secreta'rio Regional do Equi
pamento Social para outorgar 0 respectivo con
trato.
Presidencia do Governo Regional. -

0 Presi

dente do Governo Regional em exercicio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Resoluc;:ao

n.O 144/88

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 4 de Fevereiro de 1988, resolveu:
Atribuir

0

subsidio de 475333$00 ao Cine-Fo

rum do Funchal, referente ao mes de Fevereiro
Resoluc;:~o n~

de 1988.

142/88

Tendo tomado conhecimento do relat6rio de
analise das propostas p,resentes ao Concurso Pu
blico de cc'Constru<;:ao do Pavilhao Gimnodesportivo
de Santana e Arranjos Exteriores", 0 Conselho do
Governo, reunido em plenario em 4 de Fevereiro
de 1988, resolveu adjudicar a referida o'bra
So
ciedade de Constru<;:oes Soares da Costa, SA, pelo
valor de 94179676$50, pelo prazo de sete meses,
por ser a proposta mais vantajosa.

a

Mais resolve autorizar 0 Secretario Regional
do E,quipamento Social a outorgar 0 respectivo
contrato.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional em exercicio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Este subsidio tem 0 seguinte cabimento or<;:a
mental: Secretaria 07, Capitulo 03, Divisao 01, Sub
divisao 01, C6digo 41.00.
Presidencia do Govemo Regional. -

0 Presi

dente do Governo Regional em exer,cfcio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Reso!uc;:ao n: 145/88

o Conselho

do Governo, reunido em pJenario
em 4 de Fevereiro de 1988, resolveu:
Aprovar a proposta de financiamento as Di
rec<;:oes Regionais de Saude Pu'blica e dos Hospi
tais, no mes de Fevereiro de 1988, no valor global

94

J

de 424500 000$0'0, pelo Capitulo 01 do On;:amento
da Regiao para a corrente ana, ine,rente a 05 
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais. para
execuc;:ao dos Planas de Tesouraria:
05 ciais;

Secretaria Regional dos Assuntos So

IC6digo 38 blico;
38 -

03 -

Gabinete do Secretario Re
Transferencias -

Sector Pu

Servic;:os Aut6nomos;

c) Pessoal -

a) Pessoal -

69500000$00;

b) Ou tras despesas correntes-117 000 000$00

140000000$00;

d) Outras despesas correntes-70 000 000$00
C6digo 54 -

Transfel encias -

Sector Publico

Servic;:os Aut6nomos;

54 -03.01 - Dire'cc;:ao Regional dos Hospi
tais - 20000000$0'0;
54 - 03.02 - Direcc;:ao Regional de Saude Pu
blica - 8 000000$00;
Total -

Direcc;:ao Regional de Saude Publica
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Direcc;:ao Regional dos Hospitais

54 -03 -

Capitulo 01 gional;

SERlE -

424500000$00.

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional em exercicio, Manuel
Jorge Bazenga Marques.

Pre1;:o deste numero: 24$00
ASSINATURAS

.Toda a correspondencia, quer of i
cial, quer relativa a anuncios e a
asslnaturas do Jornal Oficial deve
ser dlrigida

a

Presidencia

do Governo Regional

da Madeira •.

Secretarla-Geral da

As tres series Ano... 3 200$ • Semestre
1600$
As duas series. ... 2 800$
1400$
AI.' serle • -.:-.-T400$
700$
A 2.- serle • •.. 1400$
700$
A 3." serie .... 1400$.
700$
Numeros e Suplementos - pre~o por pagina: 4$00
A estes valores acrescem os portes de correio
(Partaria n.O 148/87, de 7 de Dezembro)

Execu~aa

gratica cia .IMPRENSA REGIONAl DA MADEIRA. E. P.• -

-0 pre90 dos anuncios e de 70$00
a linha, acresciDo do respective
I. V. A., dependendo a sua publi
caCfao do pagamento antecipado a
efectuar na Secretaria-Geral da Pre
sidencia do Governo Regional da
Madeira».

IRM-EP

