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PRESIDt:NCIA DO GOVERNO REGIONAL
RO'solu<:ao n.· 353/88:
IEst2bO"O'ce varias mO'didas relativas a Soc'edade de
Turismo da Madeira.
Reso!u~o

n.' 354/88:

Fixa a forma de apoio 'as produQoes Joaquim Santos,
respensavel pelo concurso «Ola IMa,deira».

Ter-;a-feira, 5 de Abril de 1988
Resolu<:iio n.' 362/88:
Ccncede um subsfdio a sociedade denominada .HO
HAH10S DO ,FUNCHAiL - liRANSPORT,ES FOBLlCOS,
UMITiAJDA., no montante de 23069000$.
Reso!uf;:ao n.· 363/88:
Autoriza a promoQ80 de Adriana IMaria de Gouveia
Moniz para a catcgoria de telefonista de 1.' classe
doquc:dro do pessoal da DirecQao Reg'onal para os
Assuntos das Comunidades rEuropeias, da Secreta ria
Regional do [Plano.

Reso'u900 n.O 355/88:
'Estabelece diversas medidas face ao relatorio elabo
rado sabre a «Ambiente e ProtecQao da Natureza».
Reso'lu<:iio n.O 356/88:
Concede um subsfdio ao Teatro Experimental do Fun
chal, no montante de 60 COO$.

Resolu~ao

n: 364/88:

Autoriza a promoQao de Mario Antonio 'Ca+anho Jos'e
para a categoria de tecnico superior de 1.' Glasse do
quadro do pessoal do ServiQo Regional ,de Estatfstica,
,da Secretaria :Reg' anal do Plano,
f1esolucao n.' 365/88:

Resolw;ao n.· 357/88:
'Ratifiea 0 des,Jacho n.' 51/8B, de 22 de Maryo, do
Secretario >Regional do Turismo e 'Cu'tura.
Res(Jlu~ao

n.' 358/88:

Atribui adenominaQao «FundaQao Galous'e Gulher.
kian» as salas de artecontemporanea da DirO'cQao Re
gional dos Assuntos Gu'tura's, sitas na Qu:nta Magrl:'

Iia.
ResO~Ul;@io n: 359/88:

Au,toriza a contrataQao de Jose FrO'i'as da S Iva com
a categoria de guarda nocturno de 2.' classe, pa,a
I;)restar serviQo no ambito da 1O'rec9iio [Regional des
Assuntos Gulturais da Secrctaria 'Regional do Turismo
Iil Guhura.
Flesoluyao n,' 360/88:
Atribui um subsfdio a Comissao de Festas do D'a d)
Trabalhador 1,' de Maio/BB, no montante ('e
1500000$.
Resolu<:iio n.· 361/88:
Atribui um apoio f:nanceiro extracrdinario ,a Cama,a
Municipa' de Santa Cruz, no montante de 20000 ODDS,
RG;zc!u~ao

n.· 361.A/88:

Atribu: ao 'Clube Desportivo Nacional um rO'forQo n')
respectivo subsidio, no mantante de quarenta mil
contos.

Determina a integraQao de Migue' Jorge Camacho de
Ornelas, com a categoria de tecnico de manutenQiio
clectrica de aeroporto de 2,' classe no quadro do
pessoal da DirecQao Hegional de Ae;Q,1ortos, da Se
cretaria Regional do Plano.
Resoru~o

n: 366/88:

Autoriza a nomeaQao de Luis Gouveia de Freitas Si
mao. cem a categor:a deoperario de 3.' classe, para
exercer funQoes no ambito da 1OirecQao Regional de
,Portos, da Secretaria Regional do Plano.
Res{}lu~a{)

n.' 367/88:

Autoriza a contrataQao de Luisa Vieira Heinolds, ccrn
a ca~ ego ria de 3.' oLcial, para prestar servl~o no am
bito da Direcc;:ao de Serv'yos de Contabilidade, da
DirecQao Regiona' de :FinanQas da SecretBria Regional
do :Plano.
Resolu<:80 n: 368/88:
Autoriza a contrataQao de Filomena de Fatima Conce;
Qao com a categor:a ·de 3: ,oficial, para preslar servic;:o
no ambito da DirecQao de ServiQOS de Contab:lidade,
,da DirecQao 'Ae'giona' de Finanyas, da 'Secretaria 'Re
gional do Plano.
Rem'u<:iio n.' 369/88:
Autoriza a Banco Nacional Ultramarino a manter 0
horario alargad0 que vem exercendo na agencia sita
a Avenida Arriaga, n.O 2, cidade c-<J FunGhal.
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Re;;oJw;:co no' 370/88:
Autorlza .a Secretaria Regional do Plano a rea!izar urn"
transferenc'a financeiraa favor da Imprensa Regional
da IMadeira, E.P., no mcntante de 1 100 000$.
Resoluyao n.' 371/88:

Revoga a Reso'uc;:ao n.' 628/87, de 25 de Maio,

ResclilySo n.' 372/88:
Nomeia os corpDs dirigentes do Instituto d.;) Bordado,
Tapec;:arias e Artesanato de Madeira.

PRESIDENC!A DO GOVERNO REGIONAL
Resolu~ao

n.O 353/88

1 - Pelas ResoIUl;;oes n.O S 2275/86, de 25 de
Novembro e 30/87, de 8 de Janeiro, a Conselho
do Governo resolveu pi"Oceder a cria<;80 de uma
empresa de capitals mistos (Sociedade de Turis
mo da Madeira). que pudesse vir a constituir um
instrumentos na prossecUl;:ao dos objectivos pro
gramados para a sector do turismo.

a

2 Nesta perepectiva, foi associada
ini
ciativa, entre outros, a ENATUR Empresa [\la
cional de Turismo, E.P., a fim de reforcar 0 exi
gido par uma estrutura deste tipo.
.
3 Embora considerado que a S.T.M. deve
ser encarada como um instrumento para a prosse
cuc;:ao dos objectivos da polftica do Governa Re
gional, a Sociedade teria como objectivo imedia
to, articular a explora<;ao del Pousada dos Vinha
ticos com a promoc;:ao da conclusao e explorac;:ao
da Pousada do Areeiro.
4 Assim, foi ja constitufda n ENASOL 
Sociedade de Hotelaria e Turismo da Madeira, Lda.,
que explora a Pousada das Vinhaticos desde Ou
tubro de 1987 e esta a realizar as obras de 8ca
bamento da Pousada do Areeiro.
5 - Uma vez que a Regiao tem a controle da
STM, 0 que Ihe assegura que a sua actuac;:ao S8
integrara na polftica definida pelo Governo R8
gional, considera-se que as integrayoes patrimo
niais que realizarao a capital da empresa, deven:
ser valorizadas na perspectiva de que esta possa
garir as mais valias que venham a ser criadas,
devendo adaptar-se a sua estrutura de capital, a
uma tal filosofia que nao prejudique a posic;:ao
relativa da participac;:ao da Regiao.
Nestes termos, a Conseiho do Governo, reu
nido ern plenario em 24 de Marc;:o de 1988, re
solveu:
a)

°

estabelecimento hoteleiro «Pousada
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Vinhaticos» sera integrado na 8.T.I\1. poio valer
g:obal de 74780 contos, resultante cia avalia<;:Elo
realizada;

b) Os preclios do Lugar de Baixo (Palacete
Santo Ant6nio, Fazanda Pestnna, Armazem de
zinco e Lagoa da P;scicultura) serao integrados
pelo respectivo valor matriciai, corrigido nos 191"
mas legals;
c) 0 estabelecimento hotelelro Pousada do
Areeiro, sera integrado net mesma sociedade par
valor igual ao investimento nele realizado pele
Regiao;
d) A participar;ao da 80ciedade ENASOL ~
Scciedade de Hotelaria e TurisiTlo da Madeira, Lda.,
que substituira as participc<;6es da ENATUR-Ern
presa Nacional de Turismo, f.P., e da Apartamen·
tos DORlSOL, Lda., previstas 1103 protocolos de 12
de Janeiro de 1987, sera no montante minima de
40000 contos, correspondente a parte do inves'.:i·
menta por ela js realizado nas oorns de acaba"
mento, remodelac;:ao e equipamonto da Pousc.!da do
Pica do Areeiro;
e) A sociedade acordara com a GC\forno RG
gional, as cventuais compensac;:5es a atribuir
Regiao, em caso de transacc;;so au desenvolvi·
menta OOS predios referidos na anterior alfnea b);

a

f) 0 Governo Regional, nos t8rmos de legis
lac;:ao ja produzida pe!a Assemb!eia Regional, atri
buira
Sociedade um subsidio compClls8t6rio dos
encargos fiscais resu!tantes das irrtegra<;:oes p~
trimoniais a efectuar.

a

g) A Sociedade devera estar constitufda no
prazo maximo de 90 dias;
h) As Secretarias Regionais do Piano, do Equl
pamento Social e do Turismo e Cultura tamarao
as medidas adequadas para dar cL:mprimento 80
determinado na presente resoluc;:ao.
PresidenciD do Governo Regional. - 0 Pres!
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gon<;alves Jardim.

Resoluc;:a:; n.· 354/88

o

Conselho do Governo, reunido em plena rio
em 24 de Marya c'e 1988, resolveu:
Apoiar as ProduC;:6es Joaquim Santos e a seu
concurso "Ola Madeira".
Assim, resolve atribuir 4 passagens (sem es
tadia) Funchal -Toronto-Funchal, ao vencedor

5 DE ABRIL DE '1988
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anual (') acompanhante de cada um dos concursos
poesia e repoi'tngern, realizados conforme regula
mento apresentado ao Governo.
Resolve £linda atribuir, so no 1.° ano, ao pro
dutor e acompanhante, identicas viagens rnais es
tadia de 5 dias, a fim de ser estruturada a presen
9a dos vencedores dos concursos junto da nossa
Comunidade emigrante.

a

Presidencia do Governo Regional. Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gom;alves Jardim.

Rasollllfao n.O 355/88

a

Conselho do Governo analisou 0 relatorio
«Ambiente e Pmtecgao da Natureza», ordenado
par resolugao anterior.
f-.\ssim, a Conselho do Governo, reunido em
plenario em 24 de Margo de 1988, resolveu:
aJ Louvar a merito do trabalho exaustivamente
rea'izado.
bJ Aceitflr na generalidade as sugest6es de
legislagao nele contidas e nomear uma comissao
de redacgao para as adequadas formalizagoes, que
sera constituida par tres juristas, representantes
cada um3 das segu!ntes Secretarias Regionais:
1. Plano, que preside

sidente do Governo Regional, Alberto J080 Cardo
so Gom;alves Jardim.

Resolm;:ao

Considerando a inexistencia de diploma pro
prio a que refere a alfnea aJ do n.O 2 do artigo 12.0
do Decreto-Lei n. O 110-A/81, de 14 de Maio, 0
Conselho do Govemo, reunido em plenario em 24
de Margo de 1988, resolveu ratificar 0 Despacho
n.O 5'1/88, de 22 de Margo, do Secretario Regional
do Turismo e Cultura, que autoriza a tripulagao
da lancna da Direcgao Regional do Turismo a pres
tar trabalho extraordinario ate 1/3, par mes, das
respectivas remunerag6es base.

a

Presidencia do Governo Regional. Pre
sidente do Governo Regional, Alberto .loao Cardo
so Gom;alves Jardim.

Resoluc;ao

n.O 358/88

a

Consalho do Governo, reunido em plenario
em 24 de Marya de 1988, resolveu:
Atribuir a denominagao «Fundagao Calouste
Gulbenkian» as Salas de Arte Contemporanea da
Direcgao Regional dos Assuntos Cuiturais, sitas na
Quinta Magn6lia.
Estas salas destinavam-se, de inicio, a ter a
denominagao «Doutar Azeredo Perdigao», perso
nalidade que, no seu alto sentido de modestia,
entendeu recusar vista pretender, sim, a nome
da Fundagao a que preside.

2. Economia
3. Equipamento Social.

cJ No entanto, nao aceitar quaisquer das alte
ra90es organicas pmpostas ate a conclusao da
presents legislatura da Assembleia Regional.

a

a

Presiciencia do Governo Regional. Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gom;;alves Jardim.

Presidencia do Governo Regional. Pres i
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gonr;alves Jardim.

Resoiw;:ao n.O 356/88

a

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 24 de Margo de 1988, resolveu:
Atribuir um subsidio de 60000$00 ao TeatrD
Experimental do Funchal, destinado a promogao
de uma serie de esp8ctaculos integrados na Se
mana do Teatro.
Este subsidio tom 0 seguinte cabimento orga
mental: Secretaria 07, Capitulo 50, Divisao 06, Sub
divisao 00, C6digo 71.09.
Presidencia do Governo Regional. -

n.O 357/88

0 Pre

Resolul;ao n.O 359/88
Considerando a nec:essidElde de substituir um
assalariado como vigilante nocturno do Museu da
Ouinta das Cruzes;

o

Conselho do Governo, reunido em p!enario
em 24 de Margo de 1988, resolveu autorizar que
Jose Freitas da Silva seja contratado, provisoria
mente, pela Secretaria Regional do Turismo e Cui
tura - Direcgao Regional dos Assuntos Culturais,
como Guarda [\jocturno de 2: classe, £10 abrigo e
nos termos da legisla<;:ao vigente.

a

Presidencia do Governo Regional. Pres;
dente do Gcverno Regional, Alberto J080 Cardoso
Gonr;alves Jardim.
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Resolul;ac' n.O 360/88

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 24 de I'v1an;:0 de 1988, resolveu:
Atribu:r um subsidio de 1 500000$00 a Co
missao de Festas do Dia do Trabalhador 1. 0
de Maio/8S, a fim de suportar despesas inerentes
prepara<;:ao de acgoes a desencadear no ambito
das suas atribui<;:oes.

a

Esta verba sera suportada pelo C6digo 38.03,
Capitulo 01, da Secretaria 05, Alinea E, do Or<;:a
mento Regional, nao Ihe sendo aplicavel 0 dis
posta no n. D 1 da Flesolu<;:ao n. O 140/82, de 18 de
Fevereiro.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gonc;alves Jardim.

Resoluc;ao n.O 361/88

o

Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 24 de Margo de 1988, resolveu:
Atribuir a Camara Municipal de Santa Cruz
a importancia de 20000000$00 como apoio finan
ceiro extraordinario necessaria a conclusao de
obras integradas no Plano de Investimentos da
quela Autarquia.
A referida importancia tem cabimento or<;:a
menta! na Secretaria 03, Capitulo 01, Divisao 00,
Subdivisao DO, Classificagao Econ6mica 54.04
(Transferencias Sector Publico/Autarquias Lo
cais).
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres;
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonc;alves Jardim.

Resolu~ao

n.O 361-A/88

Considerando que 0 Clube Desportivo Nacio
nal persegue, com exito, os objectivos de subida
ao esca/ao maximo do futebol nacional, prestlgian
do, dessa forma, a Regiao Aut6noma da Madeira.
Verificando-so, que tnl situa<;:ao, obriga a cus
tOG que se aproximam dos das equipas que jEi
militam na primeira divisao do futebol profissional.
Atendendo ao compromisso do Governo Re
gional, de intensificar a seu apoio aos Clubes que
estivessem em posi<;:ao de alcangar as metas exi
gfveis.

o

Conseiho do Governo, reunido em plenario
em 24 de Margo de 1988, resolveu atribuir ao

-._-_._---_.
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Clube Desportivo Nacional um refon;:o, no respec
tivo subsfdio, de quarenta mil contos, cons:de
rando tambem as dificuidades de varia ordem que,
ate no campo desportivo, se esUio a faze I' sentiI'.
Presidencia do Govemo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Begionai, Alberto JoiJo Cardoso
Gonc;alves Jardim.

Resolw;:ao n.O 362/88
Considerando que as actuais tarifas dos trans
partes pubiicos colectivos de passageiros nao co
brem a totalidade dos custos operacionais do sec
tor, a COilseiho do Governo, reunido em plenario
em 24 de Mar<;:o de 1988, resolveu atribuir um
subsfdio de 23069000$00, a empresa de transpor
tes urbanos, Horarios do Funchai - Transportes
Publicos, Lda., relativo ao Illes de fV1ar<;:o de 1988.
Esta despesa tem cabimento orgamental na
Secretaria 03, Capitulo 07, Divisao 00, Subdivisao
00, C6digo 40.00, Alfnea 02.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto loao Cardoso
Gonc;alves Jardim.

Resolw;:ao n.O 363/88
Nos term os da Resolu<;:ao n. o 1135/84, de 18
de Outubro, e de acordo com a disposto no n. 4
do artigo 15. do Decreta-Lei n. 248/85, de 15 de
Ju!ho, a Conse'ho do Governo, reunido em plena·
rio em 24 de Margo de 1988, resolveu promover
categoria de telefonista de 1." classe, com efei
tos a partir de 16 de Dezembro de 1987, a funcio
naria do quadro de pessoal da Direcgao Regional
para as Assuntos das Comunidades Europeias da
Secretaria Regional do Plano, Adriana Maria de
Gouveia Moniz.
O

0

O

a

Presidencia do Govorno Regional. - 0 PreG:
dente 00 Governo Regional, Alberto logo Cardoso
Gom:;alves Jardim.
Resolu~ao

n.O 364/88

Em conformidade com a alfnea e) da Resolu
980 n. 1135/84 e no segu:mento do concurso de
acesso aberto pOl' aviso publicado no Jamal Ofi
eia/, II Serie, n. O 107, de 31 de Dezembro de 1987,
ao abrigo do disposto no Regulamento de Con
cursos, aprovado pelo Despacho Conjunto do Pre
eidente do Governo Regional e do Secretario Re
gional do Plano de 11 de Julho de 1985, 0 Con
selho do Governo, reunido em plenario de 24 de
O

5 DE ABRIL DE 1988
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a

M::m;:o de 1988, resolvcu promover
categoria de
Hcnico Superior de 1: classc, 0 funcionario do
Servic;:o Regional de Estatfstica da Secretaria Re
gional do Plano, Mario Antonio Catanho Jose.

Prssidenc:a do Goverr.o Regional. - 0 Pres'
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonr;:alves Jardin?

Resolw;ao n.O 355/88
Considerando que S8 torna necessElrio dotar
DirecC;:30 Regional de Aeroportos da Secretaria
Regional do Piano de um Tecnico de Manutenc;:ao
Ei6ctrica de Aeropono de 2. D classe;
Considerando que Miguel Jorge Camacho de
Ornelas, electricista de 3." classe do quadro do
pessoal daquela Direcc;:ao Regional, reune os re
quisitos necessarios p8ra a sua integrac;:ao na ca
tegoria de Tecnico de Manutenc;:ao Electrica de
Aeroporto de 2. D classe;
Considerando que existe vaga no quadro da
referida categoria;
o Conse'ho do Governo, reunido em plenario
em 24 de Marc;:o de 1938, reso!veu 0 scguinte:
[l

Integrar no quadro de pessoal da Direcc;:ao
8eglon81 de Aeroportos da Secretaria Regional do
Plano, na categoria de Hcnico de Manutenc;ao
Electrica de Aeroporto de 2: classe Miguel Jorge
Camacho de Ornelas.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gom;alves Jardim.
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Resolw:;ac

11.°

367/88

Considerando que uma funcicnaria da Direc
C;ao Regional de Finan<;:as foi transferida para a
Scc<;:ao Regional do Tribunal de Constas;
Considerando que se torna necessario colma
tar a saida da referida funcionaria;
Considerando que Luisa Vieira Reinolds, de
sempenha fun<;:oes de Terceiro Oficial, n3quela Di
recc;i:io Regional, desde 1 de Novembro de 1987,
em regime de contrato de presta<;:ao de servic;:os;

o Consalho do Governo, de acordo com as
resoluc;:5es n. es 1135/84 e 1192/84, respectivamen
te de 18 de Outubro e 15 de Novembro, resolva
o seguinte:
Contratar, POI" tempo indeterminado, alem dos
quadros, LUisa Vieira Reinolds, habiiitada com 0
12.0 ana incomp'eto, como Terceiro Oficial, para
prestar servl<;:o na Direc<;:ao de Servic;os de Con
tabilidade da Dircc<;:ao Regional de Financ;:as da
Secretaria Regional do Plano, a portlr de 2 de
Maio de 1988.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto JODO Cardoso
Gonr;alves Jardim.

Resolu~ao

n.O 368/88

Consldernndo que uma func:onaria da Direc
c;:ao Regional de Finan<;:as fOi transferida para a
Secc;:ao Regional do Tribunal de Contas;
Considerando que se torna necessaria co!ma
tar a saida da refcrida funcionaria;

Reso!w;ao n.O 366/88

Considerondo que Filomena de Fatima Con
cei<;:ao Gomes Vieira, desempenha func;:6es de
Terceiro Oficial, naquela Direc<;:ao Regional, desde
1 de Janeiro de 1988 em regi me de contrato de
prestDc;ao de servi<;:os;

Considorando que Luis Gouveia Freitas Simao
desempenha fun.;:6es como operal-io de 3: classe,
na Di~'ec950 Regional de Portos, da Secretaria Re
g:onal do Piano, dosde 1 de Setembro de 1931;
Considerando q~e existe vaga naquela cate
goria no quadro do pessoal daqL'1i,la Direcc;:ao Re
gional;
o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 24 de Marc;o de ,988, reso'veu 0 seguinte:
Nomear Luis Gouveia de Freitas Simao, como
operario de 3: classe do quadro do pessoal da
Secretaria Regional do Plano na Direcc;:ao Regional
de Portos, a partir ce 11 de Marc;:o, par urgente
conven:encia de scrvi90, nos termos do n.O 2 do
artigo 3. 0 do Decreta-Lei n. o 146-C/80, de 22 de
Maio.

Contratar, por tempo indeterminado, al8m dos
quadros, Filomena de Fatima Conceic;:ao Gomes
Vieira, habilitada com 0 12.0 ana, como Terceiro
Oficial, para prestar servic;:o na Direcc;:ao de Ser
vi<;:os de Contabilidade da Direc<;:ao Regional
de Finan<;:as da Secretaria Regional do Plano, a
partir de 4 de Abril de 1988.

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

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

o

Conselha do Governo, de acodo com as
i'esoluc;:5es n. os 1135/84 e 1192/84, respectivamen
te de 18 de Outubro e 15 de Novembro, resolve
o seguinte:
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Resolu~ao

n.O 369/88

Considerando a conveniencia em assegurar
maiores facilidades no atendimento a turistas e
emigrantes, 0 Conseliho do Governo, reunido em
plenario em 24 de Man;:o de 1988, reso:Jveu auto
rizar 0 Banco Naciona! U Itramarino a manter 0 ho
rario alargado que ja vinha praticando, todos os
dias lHeis, de Segunda a Sexta-Feira, ate as 16h e
30m, na Agencia situada a Avenida Arriaga, n.O 2,
durante 0 ana de 1988.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.

Resolw;:ao n.O 370/88

o Conselho do Governo, munido em plenario
em 24 de Marc;:o de 1988, resolveu:
Autorizar a Seoetaria Regiona'l do Plano a pro
ceder a transferencia de' 1 100000$00 a Imprensa
Regionarl daMadeira, E.P., por conta do subsfdio
a atribuir a rerferida empresa no mes de Maio, des
tinado a cobertura das necessidades ,financeiras.
A dita imporHlncia tem cabimento orc;:amental
na Secretaria 03, Capitulo 01, Divisao 00, Subdivi
sao aD, C6digo 39.00 (Transferencias -Empresas
Publicas),
Presidencia del Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonr;alves Jardim.

Resolu«;ao n.O 371/88
Considerando que, a estrutura de um serviC;:o
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publico, ainda que dotado de autonomia adminis
trativa e financeira, nao e a que mais se coaduna
com a prossecuc;:ao dos objectivos pretendidos
com a criacao de uma zona industrial;
Considerando que, a instalac;:ao egestao de
uma zona industria'i por uma sociedade comerciall
garantira uma maior racionalidade na execuc;:ao da
queles objecNvos e um melhor aproveitamento das
recursos pastas ao seu dispor;
o Canselho do Governo, reunido em plenario
em 24 de Mar:;:o de 1988, resolveu retirar da As
semhleia -Regional aproposta 'de Decreta Legisla
tivo Regional, que cria a Gaibinete da Zona Indus
trial da Cancela, par si apresentada, revogando
como tal a Hesoluc;:ao n.O 628/87, de 25 de Maio.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonr;alves Jardim.

Resoluc;ao n.O 372/88

o Conselho do Governo resolve nomear, ao
abrigo do disposto no n.O 6 do artigo 4.° do De
creta Regional n.O 7/78/M, de 28 de Fevereiro, 0
senhorFernando Severino Fernandes, Presidente
do Instituto do Bordado, Tape9arias e Artesanato
da Madeira, fUH90es 'que vinha exer,cendo, interi
namente, conforme anterior Resolu9ao deste Con
selho do Governo n.O 950/83, de 3 de Novembro.
Igualmente resolve nomear como vogais do
referido Instituto do Bordado, Tape9arias e Arte
sanato da Madeira, a Dr. Feliciano Alcides Abreu
e 0 Escultor Ricardo Abrantes Veilosa.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonr;alves Jardim.
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