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SUMARiO

Atribui um subsfuio ao Co:egio Universitario Pio XII,
no montante ge 342 000$.

PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resolu~o

n: 299/88:

ReSDlu~ao

Autoriza a contratacao de Clarisse Nunes Goncalves,
com a categoria de 3.' oficia!, para prestaI' servi<;o no
ambito da Direc<;ao de Servicos de ContabiliduJe da
Direc<;ao negional de Finan<;as da Secreta ria Regional
do P:ano.
Resolu~ao

a

n.' 302/88:

Aprova uma proposta de Decreto Legis:ativo Regional
que estabelece 0 reaime silvo-pastori!'

n.' 303/88:

Adjudica a empreitada «E. M. entre os sftios do Cal
va,rio e Castelejo - Estreito de Camara pe Lobos»
a Jose Avelino Pinto.

Resolu9B-o n: 304/88:
Adjudica a emp:eitE,da «constru<;ao de um ramal da
E. M. 518 no stlio da Primeira Lombada - Ponta Oel
gada» a sociedade denominada «GONSTRUVI'l
OONSTRiUTORrA CABAlS DA VILA. LJltMITlADA".

n: 305/88:

Autoriza a publicidape de uma marca de Tabacos nos
locals da realiza9ao da competicao internacional de
tenis «I Madeira Open".
R$d!l~ao
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Resolu~ao n,o 299/88

Considerando que faleceu um funcionario da
Direcc;:ao de Servic;:os de Conta!biJidade da Direc
c;:ao Regional de Financ;:as;
Considerando que ha necessidade de proceder
nomeac;:ao de um novo funcionario para c01lmatar
essa falta;
Considerando que Clarisse Nunes Gonc;:alves
desempenha desde 12 de Outubro de 1987 as fun
90es de 3. 0 oficial, em regime de contrato de pres
tagao de servigos;
De acordo com as resolugoes n. es 1135/84 e
1192/84, respectivamente de 18 ·de Outubro e 15
de Novembro, a Conselho do Governo, reunido em
plenario em 10 de Margo de 1988, resoilveu a se
guinte:
Contratar par tempo indeterminado, alem dos
quadros, Clarisse Nunes Gongaves, habilitada com
o 12.0 ana incompleto como Terceiro Oficial, 'para
prestar servigo na Direcgao de Servigos ,de Can
tabilidade da Direcgao Regional de Finangas da
Secretaria Regional do Plano, a partir de 12 de
Abril de 1988.

a

Determine, a aplica<;ao
Regiao do disposto no Deore
to-Lei n.' 41/88, de 6 de Fevereiro.

ResoJu~ao

a

PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL

Resolu!!lio n.' 301/88:

Reso,lu~o

n.' 308/88:

Autoriza 0 pagamento do processo de despesa n.'
1095, relativo
revisao de pre<;os da empreitada: da
«Esco;a Secundaria da Levada".

n.' 300/88:

Autoriza a rea!izaC8o de uma transferencia financeir?
a favor do Centro Polivalente do Funchal, da Oirec<;ao
. 'Regional da Seguran<;a Social, pa SecretariaRegional
dos Assuntos Socials, da importancia de 1 512997$
relativa ao p:imelro adiantamento da comparticipa<;ao
do Fundo Socia! Europeu (dossier n.' 87/1240jP1).

Reso'u~ao

n.' 307/88:

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonr;alves Jardim.

n: 306/88:

Adjudica 0 fornecimento e montagem do equipamento
mecanico de produ<;ao e distribui<;ao de vapor e equi
pamento central dos Hospitais da Cruz de Ca\rvalho
e dos Marmeleiros a sociedade que gira sob a firma
«,MONTOYA & AMORIM, UMITADA •.

Resoh.u;ao n.O 300/88

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 10 de Margo de 1988, resolveu:
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Ordenar a transferencia para a Secretaria Re
gional dos Assuntos Sociais - Direcc;:ao Regional
da Seguranc;:a Social - Centro Polivalente do Fun
chal, da importancia de 1 512997$0<0, relativo ao
primeiro adiantamento da comparticipac;:ao do Fun
do Social Europeu, referente ao dossier n.O
87/1240jP1 (referencia Nacional 87l0005/IAM).
Aque'la importancia tem ca'bimento orc;:amental
na Secretaria 0<5, Capitulo 50, Divisao 01, Subdivi
sao 00, Classificac;:ao Economica 71.09 (Formac;:ao
Profissional para jovens na area ·de Tornados de
Madeira - FSE).
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonr;alves Jardim.

Resolu:;ao n.O 301/88

o

tConseliho do Governo, reunido em 'plenario
em 10 de Man;:a de 1988, resolveLl:
Aplicar na Regiao 0 Decreta-Lei n.O 41/88, de
6 de Fevereiro, que estabelece condic;:6es e regras
para a isenc;:ao da obrigac;:ao de contribuir para 0
regime geral de seguranc;:a social dos trabalhado
res independentes, prevista no Decreto-Lei n.O
307/86, de 22 de Setembro.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.

Resolu«;:ao n." 302/88

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 10 de Marc;:o de 1988, resolveu:
AproiVar uma proposta de Decreta Legislative
Regiona'l, a enviar, com processo de urgencia, a
Assem1bleia Regional, estabelecendo na Regiao Au
t6noma da Madeira a regime silvo-pastoril.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres:
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.
Resolw;:ao n.O 303/88

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 10 de Marc;:o de 1988, resolveu:
1 AdJudicar a empreitada «E.M. entre as
Sftios do Calvario e Castelejo - Estreito de Ca
mara de Lobos», pelo valor de 71 868473$00, a
empresa «Jose Avelino Pinto», por ser a proposta
mais vantajosa.
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2 - Mandatar a Secretario Regional do Equi
pamento Social para outorgar a respective con
trato.
Presidencia do Gaverno Regional. - 0 Pres:
dentc do Gaverno Regional, Aiberto JaDo Cardoso
Gom;alves Jardim.

Reso'u~ao

n.O 3D4/88

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 10 de Marc;:o de 1988, resolveu:
1 - Adjudicar a empreitada "Construc;:ao ·de
um ramal da E.M. 518 no Sftio da primeira Lom
bada Ponta DeJgada", a empresa «Construvil
- Construtora Casais da Vila, Ld:", pelo valor
de 16 500 000$00 por ser a proposta mais conve
niente, apos concurso limitado que decorreu na
Secretaria Regional do Equipamento Social.

2 -Mandatar a Secretario Regional do Equl
pamento Social para outorgar a respectivo con
trato.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres!
dente do Gaverno Regional, Alberto JODO Cardoso
Gon9alves Jardim.

Resolu~ao

n" 305/38

Considerando 0 interesse de que se reveste
para a Regiao Autonoma da Madeira a realizac;:ao,
no seu territorio, de uma competic;:ao internacional
de tenis - « I Madeira Open - Competic;:ao Inter
nacional de Tenis", a contar para a classificac;:ao
mundial da modalidade;
Considerando que, dados as respectivos en
cargos financeiros, so serapossivel a realizac;:ao
deste evento desportivo com recurso a receitas
provenientes de publicidade;
iConsiderando que, emibora a Governo Regio
nal continue a defender, e por em pratica, medidas
que alertem a populac;:ao para os mal8'ffcios do ta
baco entre as quais se conta a proibic;:ao de publi
ci·dade a este prod uta, ha que, em casos devida
mente justificados, como na realidade e a presen
te, de'fender as interesses socio-economicos da
Regiao;

o Consel'ho do Governo, reunido em plenario
em 10 de Marc;:o de 1988, resolveu:
1 - Considerar, para e,feitos do disposto no
artigo 15.° do Decreta Legislativo Regionaln.o
10/84/M, de 20 de Agosto, a competic;:ao interna
cional de tenis - « I Madeira Open - Competic;:ao
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Internacional de Tenis», a realizar no territ6rio da
Regiao Aut6noma da Madeira, uma prova despor
tiva de prestigio internacional,

2 - Delegar no Secretario Regional dos As
suntos Sociais a competencia para celebrac;:ao do
respectivo contrato escrito.

2 - Em consequencia do disposto no numero
anterior, autorizar que nos locais onde se desen
role aquela competigao desportiva seja feita p'u
blicidade a uma marca de talbacos,
eSCQllha da
respectiva organizac;:ao.

Presidencia do Governo Regional. -- 0 Pres:
dento do Governo Regional, Alberto Jo50 Cardoso
Gon9alves Jardim.

a

Resolw;:ao n,D 307/88
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Gaverno Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.

Pela Resoluc;:ao n. 26/88, de 8 de Janeiro, re
solveu 0 Conselho do Governo rescindir 0 con
trato celebrado com a firma Fonsecas & Seabra,
Lda., para fornecimento e montagem do equipa
mento mecanico de produc;:ao e distribuigao de va
por e aquecimento central dos Hospitais da Cruz
de Carvalho e dos Marmeleiros.
D

Entretanto, ·dado que a urgencia na conclusao
daquele empreendimento nao se compadece com
a morosidade processual de novo concurso publi
co, foi contactada a empresa segunda classificada
no concurso anterior, a qual a:presentou proposta
que mereeeu parecer lecnico favonlvel.
Assim a Canselho do Governo, reunido em
plenario em 10 de Marc;:o de 1988, resolveu:

a

1 Adjudicar
firma Montoya & Amorim,
Ld:, pelo valor de 75978500$00, £10 qual ha a dedu
zir a importancia de 13558000$00 correspondente
ao valor atribuido ao equipamento e materiais exis
tententes em obra, a fornecimento e montagem do
equipamento mecanico de produc;:ao e distribui
gao de vapor e aquecimento central dos Hospitais
da Cruz de Carvalho e dos Manneleiros.

Nos termos do Protocolo firmado entre a Se
cretaria Regional da Educac;:ao e 0 Colegio Univer
sitario Pio XII - me,diante 0 qual esta Instituii;ao
reserva uma quota de vagas 'para universitarios
madeirenses 0 Conselho do Govemo, reunido
em plenario em 10 de Marc;:o de 1988, resolveu
atribuir ao Colegio Universitario Pia XII urn subsi
dio de 342 contos destinado
aquisic;:ao de livros
de ,diversas areas cientificas para enriquecimento
da sua Bib!ioteca.

a

Esta verba tem caibimento na Secretaria 06,
Capitulo OS, Divisao 01 /00,C6digo 41.00.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Jo50 Cardoso
Gonr;:a/l/es Jardim.

Resolul;:ao n.O 308/88

o Conselho

do Governo, reunido em plenario
em 10 de Marc;:o de 1988, resolveu:
Autorizar a processo de despesa n. D 1095 rela
tivo
revisao de prec;:os da «Escola Secundaria ·da
Levada", cujo adjudicatario e Alberto Martins Mes
quita, Ld.·, no valor de 32281 497$00.

a

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi·
dente do Governo Regional, Alberto JORO Cardoso
Gonr;:a/l/es Jarc!im.
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Prec;o deste nlimero: 16$00
ASSINATURAS

• Toda a correspondencia, quer of i
cial, quer relativa a anuncios e a
Iilssinaturas do Jornal Oficlal deve
ser diriglda

a

Presidencia

do Governo Regional

da Madeira.,

Secretaria-Geral da

As duas series >
2 800$ Semestre
1600$1"
1400$
As tres series Ana ,.. 3 200$
AI." serie
>... 140{)$
700$
700$
A 2. a serie
1400$
700$
A 3." serle
1400$
Numeras e Suplementos  pre~o par pagina: 4$00
A estes valores acrescem as partes de correia
(Porta ria n.O 148/87, de 7 de Dezembra)

Execu~ao

grafica oa .IMPRENSA REGIONAL DA MADEIRA, E. P.> -

.. 0 prelfO dos anuncios e de 70$00
a linha. acrescipo do respectivo
I. V. A., dependendo a sua publi
calfao do pagamento antecipado a
efectuar na Secretaria-Geral da Pre
sidencia do Governo Regional da
Madeira •.

IRM·EP

