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Segunda-feira, 4 de Abril de 1988
Resohl;ao n: 350/88:

SUMARIO
PRESlDHJCiA DO GOVERNO REGIONAL
ResQ!uyfio n: 342/88:
Autoriza a promo<;ao de Marialsabe' de Faria 'Mon:z
para a categoria de chefe de sec<;ao do quadro do
pesseal da Secretaria-geral da Pres'dencia co Go
verno.
Resolu~ao n.' 343/88:

Autoriza a nomea<;ao de Joao francisco dos 6an',cs
p'ara a :ugar de jardineiro de 2.' classe do quadro
do pessoal da Oelegayao do Governo no Porto Santo.

Autoriza a promoyao de Jorge Manuel da Silva Mor
ga,do e de Fernando Alvaro Marques Femandes para
a categor" a de tecnicos-superiores de 1.' classe do
quadro do pessoal da Direcgao Hegional de finany,as,
Administra<;ao e P€ssoal cia Secretaria Hegiona' da
Educa<;50.
Resclu~oo

n.' 351/88:

Cor:sidera as competlyoas internacionais de tenis «1M=:
deira Cup» e «Madeira Lades Open» para efeitos de
efectua<;ao de puhlicidade a uma m~rca de tabacos,
;:lrovas de prestfgia internacionnl.
Resoluc;:ao n.· 352/88:

ResohJ<;:ao n.· 344/33:

Autoriza a promo<;ao de Maria Adriana Neves Braz
Henriques S:Jva para a categoria de chefe de repar: i
0&0 co quadro do pessoa! da DirE:c~ao Regional da
Admin'stra<;ao Publica.
Rcsolu~D

n.· 345/88:

Autcriz8 a processamento ea de~pesa respeltan',e ao
concurso publico n.' 02/83, atinente ao fornec:men~:o
de medicamentos ,:oara a 'Oirec<;ao Regional dos Hos
pitals.
Resolu~o

n: 346/88:

Autoriza a prccessamento da despesa respeitante aO
concurso publico n.' 00/88 concernente ao forneci
'menta de medicamentos psricO'br6t;,·icos para a Oirec980
Regional dos Hospitais.
Resolul;ao n.· 347/88:
Autoriza a processamento da 'despesa respeitan' e ao
concurso limitado n.' 18/88, referente ao fornecimento
de material irrecuperavd e TOUGaS para a Direcy50
Hegional dos Hospitais.
Resolu~ao

n:

Autoriza a abertura e realiza<;ao
pam a adjudica<;ao, em regime
ficle, de uma parcela de terreno
Form03a, Funchal, destinada a
unidad13 ho; eleira.

de concurw pub;ico
de direito de super
s'ta na zona da Praia
imp'anta<;§o de uma

PRESlDENCIA DO GOVERI\JO REGIOI\JAL
SECRETARIAS REGIONAIS DO PLANO
E DOS ASSUNTOS SOCIAlS
Pcrtaria n: 18/88:
On nova redacyao ao quadro do pessoal da Oirec<;Eo
Regional do Trabalho

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAlS
Despachos
Gria a Projecto de Registo de Cancro da Regiao Au·
tonoma da Madeira, designada par 'PRCCRAM.
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PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL
348/88:

Autoriza a (lrOCe'ssamen'co da deslpesa respe'tan~e ao
a1juste directo n.O 682/;&7/'88, atinente
execu<;ao de
Gbras no 'Piso T'E;cniw do I-!ospita~ da Cruz 'de Car
valho.

Reso!lJ(;ao

n.O 342/eS

a

Re!:H')lu~ao

n: 349/88:

Autoriza 0 pmces3amento da despesa respe:tante [03
vencimen; as do mes de Marva dos professores etec' j.
vos do ensino primario do concclho do Funchal.

Nos termos da alfnea e) da ResoluC;8o n.O
1135/84 e no seguimento do concurso de promo
(fao aberto pOl' aviso publicado no Jamal Oficial n.O
3, 2: Serle, SUp'lemento, de 11 de Janeiro ultimo,
o Conselho do Governo, reunido em p!enario em
24 de Marc;o de 1988, resolveu promover
cate

a
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gorla de Chefe de Secgao a funciomjria Maria Icr.·
bel de Faria Moniz.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Prosi·
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonc;alves Jardim.
Resolul;ao

0.°

343/88

'Nos termos da alinea e) da Resolugao n."
1135/84 e no seguimento do concurso de promo
Qao aberto por Aviso publicado no Jomal Oficial n.O
99, II Serie, de 16 de Dezembro findo, 0 Conselho
do Governo, reunido em plenario em 24 de Maryo
de 1988, resolveu nomear Joao Francisco dos San
tos para 0 lugar de Jardineiro de 2.' classe do qua·
dro de pess02'1 da Delega9ao do Governo em Por·
to Santo.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi·
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonc;alves Jardim.

Resolw;ib

(1;.0
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346/88

o Conselho do Governo, reunido em plemlrio
em 24 de Man;o de 1988, resolveu:
Aprovar e autoriz<:lr a despesa no rnontante de
18056596$40, respeitante ao Concurso PC,blico n:
00/88, referente ao fornecimento de rVledicarr.en
tos/Psicotropicos para a Direc y20 Regional dos
Hospitais.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres!·
dante do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonc;a!ves Jardim.

Resolw;:ao n. 347/88
D

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 24 de Maryo de 1988, reso!veu:
Aprovar e autoriZ8r a depesa no montante de
7558452$00, respeitante ao Concurso Limitado n.O
18/88, referente ao fornecimento dE: Material Irroo
cuperavel e Toucas para a DirecQ80 Regiona! dos
Hospitais.

Resoluc;ao N.o 344/88
Em conformidade com a alfnea e) da Resolu
Qao n.O 1135/84 e no seguimento do concurso de
acesso, aberto por aviso publicado no Jarnal Ofi·
cial da RAM, II Serie, n.O 9, de 21.1.88, ao abrigo
do disposto no Regu]amento de concurso, aprovado
pelo Despacho Normativo n.o 11/83, de 20 de Ou
tubro, 0 Conselho do Governo, reunido em plenario
em 24 de Maryo de 1988, resolveu promover a ca
tegoria de Chefe de RepartiQao, 0 seguinte funcio·
nario do quadro da DirecQao Regional da Adminis
tra9ao Publica:
Maria Adriana Neves Braz Henriques Silva.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonc;alves Jardim.

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi·
dente do Governa Regional, Alberto J080 Cardoso
Gonr;alves Jardim.
Resolw;ao n.D 348/88

o Conselho do Governo, reunido em plenMio
ern 24 de Mar90 de 1988, rcsolveu:
Aprovar e autorizar a c!espesa no montante
de 8 061 232$00, res'peitante ao Ajuste Directo n.O
682/87/88 Adicional. referente ao fornecimento de
obras a executar no Piso Tecnico do Hospital Cruz
de Carvalho.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonc;alves Jardim,
Reso!uc;.ao n.o 349/88

Resoluc;ao n.O 345/88

o Conse'lho do Governo. reunido em p'Ienar;o
em 24 de MarQo de 1988, resolveu:

o

Conse!ho do Govemo, reunido em p!enario
em 24 de MarQo de 1988, resoiveu:

Aprovar e autorizar a despesa no montante de
8591 361$20 respeitante ao Concurso Publico n.O
02/88, referente ao fornecimento de Medlc2men·
tos para a Direc<;:8o Regional dos Hospitais.

.A.utorizar 0 pagarnento de 34643974$00 do Ca·
pitulo 04, Divisao 02, C6digo 01.02 da Secretaria
Regional de EcucaQao referente aos vencimentos
de Man;:o dos Professores Efectivos do Enslno Prj
mario do Concelho do Funchal.

Presidencia do Governo Regional. - 0 Pt·esi·
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gonc;alves Jardim.

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gonc;alves Jardim.

4 DE ABRIL DE 1988
Resolur;ao n.O 350/88
Nos termos da Resolw;:ao n.O 1135/84, de 18
de Outubro, e, na sequencia do Concurso de Pro
vimento para Tecnicos Superiores de 1.' classe do
Quadro de Pessoal da Direc<;:ao Regional de Fl
nan<;:as, Administra<;:ao e Pessoal - Secretaria Re
gional da Educa<;:ao, 0 Conselho do Governo, reuni
do em plenario em 24 de Mar<;:o de 1988, resolveu
autorizar a promo<;:ao dos Tecnicos Superiores de
2.' classe Jorge Manuel da Silva Morgado e Fer
nando Alvaro Mar,ques Fernandes a categoria de
Tecnicos Superiores de 1.' classe daquela Direc
<;:ao Regional, aprovados no referido no Concurso.
Presidencia do Governo Regional. - a Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonr;alves Jardim.

Resoluc;ao n." 351/88
Considerando 0 interesse de que se reveste
para a Regiao Autonoma da Madeira a realiz3<;:ao,
no seu territorio, de competi<;:oes internacionais de
tenis, a contar para a classifica<;:ao mundial da mo
dalidade;
Considerando que, dados os respectivos en
cargos financeiros, so sera posslvel a realiza<;:ao
detses eventos desportivos com rec'Urso a receitas
proveniente de publicidade;
Considerando que, embora 0 Governo Regional
continue a defender, e par em pratica, medidas
que a!ertema popula<;:aa para os maleffcios do ta
baco, entre as quais se conta a proi'bi<;:ao de pu
blicidade a este produto, ha que, em casos devida
mente justificados, como na realidade e 0 presen
te, defender os interesses socio-economicos da Re
giao.

a Conselho do Governo, reunido em plenario
em 24 de Mar<;:o de 1988, resolveu:
1 Considerar, para efeitos do disposto no
art.O 15.° do Decreto Legislativo Regional n.' 10/
84/M, de 20 de Agosto, as competi<;:oes interna
cionais de t6nis - «Madeira Cup» e «Madeira La
die Open», a realizar no territorio da Regiao Auto
nama da Madeira respectivamente de 2 a 10 de
Abril e de 11 a 19 de Jun'ho do ana em curso, pro
vas de prestfgio internacional;

2 - Em consequencia do disposto no nu
mere anterior, autorizar que nos locais onde se
desenrolem aquelas competi<;:oes desportivas seja
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feita publicidade a uma marca de tabacos
Iha da respectiva organiza<;:ao.

a asco

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

Resoluc;ao n.O 352/88

a Conseiho do Governo, reunido em plenario
em 24 de Mar<;:o de 1988, resolveu:
Autorizar a abertura de Concurso Publico, atra
yeS da Secretaria Re'gional do Turismo e Cultura,
para adjudica<;:ao, em regime de dire ito de super
ficie, de uma parcela de terreno sita na zona da
Praia Formosa (FunchalJ, destinada a implanta<;:ao
de uma unidade hoteleira.
Presidencia do Governo Regional. - a Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gonr;alves Jardim.

PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL
E SECRETARIAS REGiONAIS DO PLANO
E DOS ASSUNTOS SOCIAlS

Portaria N.o 18/88
Pelo Decreto-Lei n.O 178/85, de 23 de Maio, foi
reestruturada, a nivell do Ministerio da Saude, a
carreira de enfermagem, garantindo uma meilhor
qualidade dos cuidados de enfermagem, uma
maior eHciencia dos servi<;:os e outras perspecti
vas de realiza<;:ao e pragressao profissionais.

a citado diploma prev8 no n.o 2 do artigo 1.°
a extensao das suas disposi<;:oes a outros de'Par
tamentos governamentais eas institui<;:oes de soli
dariedade social.
Considerando que nos termos do n.O 5, do ar
tigo 1.° do referido Decreta-Lei as competencias e
atribui<;:oes nele previstas sao exerci,das !/las He
gioes Autonomas dos A<;:ores e da Madeira pe'los
membros dos respectivos governos e servi,<;:os dele
depende1ntes;
Considerando que na Direc<;:ao Regional 'do
Trabalho existe a categoria de enfermeiro, per
tencente a carreira tecnica profissional de saude,
cujo 'conteudo 'funcional se insere na area de saude
publica;
Manda 0 Governo Regiona'l da Madeira, pelos
Pres,idente do Govemo Regional, Secretario Regio
nal do Plano e Secretario Regional dos Assuntos
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Sociais, ao abrigo do disposto no n.O 3, do artigo
13.° do Decreta Regulamentar Regional n.O 2/88/M,
de 18 de Jane'iro, a seguinte:
1.° - 0 quadro de pessoal da Direq:ao Regia
na:ldo Trarbal'ho,Cl1provado pela Portaria n.o 131/87,
de 20 de Novembro, passa a ser, na parte respei
tante ao pessoal de enfermagem, a constante do
mapa lanexa ao presente diploma.
2.° - Ao pessoal de enfermagem da Direc9ao
Regional do Trabalho e aplicavel 0 regime estabe
'Iecido no Decreta-Lei n.O 178/85, de 23 de Maio.
3.° - A transi9ao dos actuais enfermeiros da
Direc9ao Regional do Trabalho para as novas de-
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signa90es e 'Ietrasde vencimento processar-se-a
mediante despacho do Secretario Regional dos As
suntos Sociais e, como se indica no mapa liane
xo a esta portaria, obedecera as normas estabe
lecidas no Decreta-Lei n.O 178/85 e demais dispo
si90es legais reJativas a nomea90es e esta sujeita
a vista 'Cia Comissao Regionail de Contas.
Presid€mcia do Governo ;Regional e Secreta
rias Regionais do Plano e dos Assunto·s Sociais.
0 Presidente do Governo Regional, Alberto
Joao Cardoso Gonc;alves Jardim. - 0 Secretario
Regional do Plano, Miguel Jose Luis de Sousa. 
o Secretario Regional dos Assuntos Sociais, Ma
nuel Jorge Bazenga Marques.

M.A:PA ;1
Nilmero
de
Lugaros

Qualifica~ao

Pro·
fissional
Area Funcional

Grupo de
Pessoal

Carreira

Execu9ao Icle ta
reras no ambito
cia
enfermagem
do Trabalho

Pessoal Tecllico
Prof;,~s 1on al

Calegoria

PI-ofis
Toonica
slon1:l1 de SaMe

Enfenmeiro do
Chefe ... ...

Lugares a
Exlingu!r

I

Lelra de
Vencimento

Trahalho

... ... ...

1

-

Enfel1meiro do Tra'balho
graduaOO do .2.' Esea-·
lao e do 1.' Escalao ...

1

--

Enfermeiro do Trabalho
do 3.' li:scalao, do 2.'
EscaJao e .c'o 1.' Es
oalao ... ... ... .. .. .

1

-

,

G

H e I

I

H,I e J

MAPA II
Silua~iio

I

Actual

Letra de
Vencimento

Sj:ua~iio

I

para que Transila

... .. . ...

... ... ... ...

H

E,nfermeiro do TrabalhQo<Chefe ... .. ,

fnfermeiro de 1.' Classe ...

I

Enrfermeiro do lirabalho Graduado do 2.' IEscalao e do
1.' iEscaloo ... ... ... ... ... ... ... ... . .. '" .. . " , .. . ...

Enfume ira de 2.' Classe ...

J
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SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAlS
Despacho
Gonsiderando a tendencia crescente da mar
talidade par tumores malignos, tendo em con-ta re
comenda90es internacionais sabre a preven9ao do
'Cancro, seus custos sociais, nomeadamente has
pitaliza90es proilongadas, desloca90es peri6dicas
para tratamento fora da Regiao, situa90es de bai
xas prolongadas ouinvalidez precoce, com conse
quentes anos de vida perdidos, determino:

..,

0

... ...

Lelra de
Vencimenlo
G
H el

'C:scalaa

... .. . .. ,

H, I e J

1. A cria9ao do Projecto de Re'gisto de Cancro
da Regiao Autonoma da Madeira, designado par
PROGRAM;
2. A constitui9ao de um grupo mu!tidisciplinar,
cujo objectivo ,principal sera a elabora9ao de urn
r~lat6rio anual pormenorizado, avaliando a col:hei
ta de dados, sua analise, interpreta9ao e medidas
propostas, na sequencia do PROGRAM;
3. 0 PROGRAM inclui a 'possibilidade de troca
de informa90es e estudos comparativos com ou

4 DE ABRIL DE 1988
tms Hegistos OncoJ6gicos, nacionais au do estran
ge,iro, alem dacolaboragao com a Or'dem 'dos Me
dicos, instituigoes privadas au convencionadas de
Saude.
4. 0 grupo referido no ponto 2 sera constitui
do par quatro elementos, especialistas nas areas
de Epidemiologia, Anatomopatologia, Oncologia e
Bioestatistica, sendo 0 projecto assessorado par
urn especialista ligado a hemato-oncologia, nomea
dos por despacho do Se'cretario Hegionl1l dos As
suntos Sociais.
5. 0 referidogrupo sera coordenado pelos Oi
rectores Regionais de SaLide Publica e Hospitais
e fUincionara na Unidade de Hemato-Oncologia ,do
Centro Hospitailar do Funchal, sendo a afectagao
dos meios 'humanos, materiais, tecnicos e de apoio
da responsabilidade das respectivas Direcgoes Re
gionais, devendo ser sempre salvaguardado a si
gi'loprofissional inerente a situagao clinicado
doente.
6. 0 presente despacho entra imediatamente
em vigor.
Funchal, 16 de Margo de 1988. - 0 Secretario
Renional dos Assuntos Sociais, Manuel Jorge Ba
zenga Marques.
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Despacho
1. Por despacho do Secretario Regional dos
Assuntos Sociais de 16 de Margo de 1988, foi cria
do 0 PROGRAM ('Projecto de Registo de Cancro
da Regiao Aut6noma da Madeira);
2. De acordo com os n. 2 e 3 do wferido des
pacho 'nomeio, para fazerem parte do grupo multi
disciplinar, as seguintes elementos:
O

Epidemiologia - Dr." Isabel Lencastre - OJ·
rectora Tecnica Medica da Direcgao Regional de
Saude Publica;
Anatomopatologia - Dr. Francisco Henriques
de Gouveia - Director do Servigo de Anatomia
Patol6gica do Centro Hospitalar do Funchal.
Oncologia - Dr. Mario Passos Freitas 'Pereira
- Assistente Hcspitalar de Hemato'iogia ,do Cen·
tro HospitaJar do Funchal;
-

Bioestatistica - Dr. Joao Jose Silva Martins
Secretaria Regional do Plano;
Assessor do Projecto -

Dr, Joaquim Gouveia.

Funchal, aos 16 de Maryo de 1988. - 0 Se
cretario Regional dos Assuntos Sa'ciais, Manuel
Jorge Bazenga Marques.
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Pre<;:o deste numero: 24$00
• Tods a correspondencia, quer ofi

clal, quer relativa a anuncios e a
asslnaturas do Jornal Oflcial deve
sar dlrlgida A Secretaria-GeraI da
Presid&ncia
da Madelra-.

do Governo Regional

ASSINATURAS
As Ires series AnD ... 3 200$
Semeslre
i 600$
As duas series •
2 800$
1400$
A 1.' serie
•..• 1400$
700$
A 2." serie
•
1400$
700$
A 3." serle
1400$
700$
Numeres e Suplemenles - pre~o por pagina: 4$00
A estes va!ores acrescem os porles de correia
(Porta ria n.O 148/87, de 7 de Dezembro)

Execu~ao

graflea 08

c

IMPW1SA REGIONAl DA MADEIRA. E. P.• -

t .0 prec;:o dos anunclos e de 70$00
linha, acrescipo do respectlvo
i 1. V. A., dependendo a sua publi·

Ia

ca~ao do pagamento antecipado a
efectuar na Secretaria-Geral da Pre·
sidencia do Governo Regional da
Madeira-.
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