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alarg.ame-nto da Ponte do Ribeiro Seeo (a·certo de
area). e autoriza ,a Seore,taria Heg'iona,1 do iE!CjllJIipa·
mento Social a tamar posse adminisltrstlvado'S 'refs
Iridos imoveis.
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Resolu~o

n.' 496/88:

a

Concede um slUlbsfdlo
comissao organizadora do
-Dia dos Compa:dJres. 'em S. Wcsnte, no monlt;a,nte
de 100 000$.
Resolu~ao

n.' 497/88:

Concede um subsfdio anual ao Coro de Camara da
iMadelira, no montante de 1 800 000$.
Resolu~ao n.'

AdJudica a empre<itada de consrtruc;:ao das 'infra-estru
turas do ,agrupamento residenclal da IRihe'il'a ,de Santo
Antonio (empreitada n.' 1/88/H 8 socied1ade denom!·
nadia "CONSTHUTORA no TAlMlc;GA, SA •.
Resc!w;:ao n.' 506/88:
Adjudica a empreHada de vedat;ao d'D campo de fu·
tebol da -Gamacha ,8 ,Antonio Daniel de Freitas Soares.

498/88:

iGoncede urn subsfdio 8 Handa Municipal de Santana,
no montante 'c,e 550 ODDS.
Resolm;:ao n.' 499/88:
Dete'rmina que 0 GoV'erno assuma a posJr;:ao de dono
da obra na empr,eitada de 'Pwlongamento Id;a, Es,trada
Munial/iloa,1 das Fontalnhas, freguesia da QUinta Grande.
Reso:w;:ao n.' 500/88:

Resolw;:iio n.' 507/88:
Adjueiica a empr8lii tada de alar,gamento do·s dois tu
neis, ent're a Pontado Sol ea Maldalena dD IMs,r 8
socie'dade denominada .liEiONOROOHrA - SOOI!B[)IA.
DE DE ESC,6,VACAO E D6S:MONliE oDE ROCHAS, !.IIMI
TADA •.
Iksoluy~ico

~prova a proposta de' !Decreta Leg,islati'J'o <Regional
que da nova l'edacc;:a'D 8 al. c) do Artigo 2.°00 De
creta teglis'I'al~ivo Hegional n.O 6/84/M, de 28 de Junho.

Resolu"ao n,' 501/88:
<Aiutoriza a aJdmissao Ide Aiugusto Hodrigues Catanho,
com a ca,te'goria de aprendiz 'Cie pe'dreiro, para 'Prestar
serrvic;:o no ambito da iDirecc;:aode Serrvic;:os de Estra
das.
Resolu~ao

Reso'U9ao no' 505/88:

n.O 502/88:

Autoriza a admissa,o ,de IPau!,o Sergio Sousa iRodrigues,
coma categoria de aprendiz de ,aSlfaltador, paWB pres·
tar servic;:o no ,ambito da Direct;a'D de Servl90li
Estradas.

.ce

Resolw;:ao n.' 503/88:
Autoriza a admissao die Joao Gahriell Andrade Fur
tado, coma cart:agoria de prel~icamente de cantonelra,
',:oara prestarserviyD no ambito da Direct;ao de 8£1-
vit;osde Hidraulica.

Resoluyiio n.' 504/88:
Deolara a 'UtHidade puMica da eXipropria961o dosim6
yeis necessarios ca dbra ,de .conli.rtrut;6o de cru~amento
da Hua Dr. pna com a ESitrad\3 Monumental, ilncluinda

n.' 508/88:

Adjudica a ,elaborst;ao do projecto do -sistema .eleva
t6rio e d'e, tratamento de a,gua das capta90es do.s
SocorridoS'8 sociedae'e denominada «H!IORO 4 
CONSULTORiES DE HliDRAUUOA, ,R'aCU'RISOS H[OR'!
COS E AM8j'8NliE, LlMITAiDA •.

Resoluc::Iio n." 509/a8:
LAld'judicaa empl'eitada de «assentamento da con-cluta
elevatoriae adutona g'!'8vfUca do sistema ,dos Socor
ridos. 8 socledade denominada .SONOAGENS 'E FUN·
D./.\iCOES A. iOAV,ACO, L1MITADA".
R&so!u~~o

n,o 510/88:

Aoprova 0 ,praj,e'mo do campo de futebol c'O P.alH do
Mar e 8IultiQriza a Secretaria IRieg'ional do Equipam-e,nto
Social a pr'D'ced,er '8 aberturae 'real'iza9a'O de can·
'CLlrso ,puhlico 'P'8('a s ,adjudicat;Elo ,da respectiva em
preitaJda,

Resoluc::ao n.' 511/88:
AdJudica a CDncessao de ,.reconstrut;ao, affi\:i,!iat;ao e
exp'!ora96'O do ,Campo de GaM do Santo da Serra ao
consorcio constitufdo pel.as sociedades denominadas
"SOOlo6DIAiDiE Die: GOLF iDA OUoINTiA nOLAGO, SA.
e .. PLAiNAL, S,A.·,

I S~RJ!E -
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Resolu~

no" 512/88:

,Autorlza a promo~80 de drlve'rsos iiuncianarrlos illts
·g,rad>os ,no quadrodo rpessoal da Se'cretaria Reg,ional
Ic,a Economia.

Resoluyao n.' 513/88:
cA.prova 0 :projoectode insta,la<;8o no :Estadlo dos Bar·
reiros de uma pista sinte,ticadesNnada :a pn3Jtica do
aHetismo e autOJrlza a Secretaria ,Regliona.J. do 6quipa·
mentoSocial a proceder ,a abertura e real.iza~ao cios
conculrsos limltados necessarios ,a concreltiza98o da
eml)re<itada.
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Este subsfdio tem cabimento on;:amental na
Secretaria 07, Capitulo 50, Divisao 06, Subdivisao
00, C6digo 71.09.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao C3iCioso
Gom;alves Jardim.

Resolu«;ao n.O 498/88

o

Reso!U9ao n: 514/88:

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 21 de Abril de 1988, resolveu:

Resolu~o

Atribuir um subsidio de 550000$00 a Banda
Municipal de Santana,destinado
aquisii9ao de
instrumentos musicais.

no' 515/88:

iAprova a minuta do contrato de emprel,tadia para €xe
cUI;:iIo Ido pa",imento do Estadio dos Barreiros.

PHESIDf:NCIA DO GOViEHNO REGIONAL
ESEOHETAHIJliS HEGIONMS DOS ASSUNTOS
SOOIAIS E DA EDUCACAO
Porta,ria n.' 21/88:
rDeifii'ne ,as ,oondri~oes de a1Jrilbui<;ao do subsfdio a que
B!lude a Portaria n.' '5/87, de 22 de Janeiro.

a

Este subsfdio tem cabimento or9amentaJ na
Secreta-ria 07, Capitulo 50, Divisao 07, Subdivisao
00, rC6digo 71.09.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.

Resoluc;:ao n.' 499/88
PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resolw;ao n" 496/88

o

Gonselho do Governo,reunido em plemlrio
em 21 de Ab'ril de 1988, resolveu:
Atrihuir um subsldio de 1000'00$00 a Comis
sao Organizadora do «Dia dos Compadres», em
S. Vicente, destinado a apoiar aquele evento, que
tevelugar em Fevereiro ultimo.
Este enoargo tem cabimento on;:amental na
Secretaria 07, Capitulo 50, Divisao 07, Sulbdivisao
00, rC6digo 71.09.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.

o Governo analisou 0 pmblema do prolonga
mento da Estrada Municipal das Fontainhas, tre
guesia da Quinta Grande.
Ocorrendo a necessidade de se tazer a o!bra
do referido prolongamento, em termos tecnica
mente s6lidos, oConsel'ho do Governo, reunido
em plenario em 21 de Abril de 1988. resohr8u:
a) Chamar a si a obra
b) Para 0 efeito, encarregar a Secretaria Re
gional do Equipamento Social de ela:borar oade
quado projecto
c) Concluir 0 projecto e abt'ir 0 concurso para
execu<;:ao da O'bra no prazo de 150 dias.
Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardo
so Gom;alves Jardim.

Resolu«;ao n.O 497/88

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 21 de Abril de 1988, resolveu:
ConcedN, no corrente ano, ao Coro de Ca
mara da Madeira um subsfdi'o de 1 800 000$00, que
se~aatribufdo em
regime de duodecimos
(150 000$00), desNnado a sua manutent;:ao.

Resoluc;ao n.O 500/88

o

Conselhodo Governo, reunido em plenario
em 21 de Abril de 1988, resolveu:
Aprovar uma Proposta de Decreto Legislativo
Regional, a envi,ar a Assembleia Regional com pro
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cesso de urgencia, sabre «alteragao da alfnea c)

a escolaridade obrigat6ria para ingresso na fun

do Artig02.0 do Decreto Legislativo Regional n.O

gao publica:

6/84/M, de 28 de Junho».

o

Conselho do Governo, reunido em plenario

0 Pre

em 21 de Abril de 1988, resolveu admitir em sua

sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardo

substituigao, Joao Gabriel Andrade Furtado, na ca

so Gom;alves Jardim.

tegoria de Praticante de Cantoneira, par contrato

Presidencia do Governo Regional. -

administrativo, nos termos dos pontos 6 e 7 do
art. C 30.° do Decreto-Lei n.O 248/85, de 15 de Julho,
para exercer fungoes na Direcgao de Servigos de

Resoluc;ao n. 501/88
O

Hidraulica.
Conside'rando a neoess1idade urgente de ad
mitir operarios para a Direcgao de Servigos de Es
tradas;

Presidencia do Governo Regional. -

0 Pre

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

o Conselho

do Governo, reunido em plenario

em 21 de Abril de 1988, resolveuautorizar a ad
missao de Augusto 'Rodrigues Castanho, na cate

Reso!Ulfao n. 504/88
O

goria de Aprendiz de Pedreiro, por contrato admi
nistrativo, nos termos dos pontos 1 e 2 do art,O
30.° do Decreto-Leli n.O 248/85, de 15 de Julho.

r\)O

LIsa das competencias atribuidas pelo De

c:eto-Lei n.o 171/83, de 2 de Maio, enos termos

0 Pre

dos artigos 10.° e 14.° do Decreta-Lei n.O 845/76,

sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardo

de 11 de Dezembro, nas redacgoes introduzidas pe

so Gonr;alves Jardim.

los decretos-Ieis n,os 154/83 e 413/83, de 12 de

Presidencia do Governo Regional. -

Abril e 23 de Novembro, respectivamente, ficam
declarados de utilidade publica, com caracter de
urgencia das expropriagoes, as im6veis e todos

Resolu4',:ao n. 502/88
O

as direitos a eles inerentes e ou relativos (servi

Considerando a necessidade urgente de subs

does e serventias, colonias, arrendamentos, aces

tituir 0 trabalhador da Direcgao de Servigos de Es

soes, regalias, aguas, pertences

tradas, Ant6nio Bras Aguiar Perestrelo, recente

prejuizos emergentes de cessagoes de actividade e
todos e quaisquer outros, sem reserva alguma)

mente falecido;

o

Conselho do Governo, reunido em plena

rio em 21 de Abril de 1983, resolveu autorizar a
admissao de Paulo Sergio Sousa Rodrigues, na ca
tegoria de Aprendiz de Asfaltador, por contrato
administrativo, nos termos dos pontos 1 e 2 do
arLO 30.° do Decreta-Lei n.O 248/85, de 15 de Julho.

e acessori'Os,

constantes da planta anexa, necessarios

a «Obra de

construgao do cruzamento da Rua Dr. Pita com
a Estrada Monumental, incluindo

0

alargamento da

Ponte do Ribeiro Seco (Acerto de area)>>, a rea
lizar por este Governo Regional, atraves da sua Se
cretaria Regional do Equipamento Social.
Simultaneamente e em consequencia, nos ter

0 Pre

mos do n.O 1 do artigo 17.° do citado Decreto-Lei

sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardo

n.O 845/76, e autorizada a sobredita Secretaria Re

so Gonr;alves Jardim.

gional do Equipamento Social a Tomar posse admi

Presidencia do Governo Regional. -

nistrativa dos mesmos im6veis por se considerar
essa posse indispensavel ao inicio imediato dos

Resoluc;ao n. 503/88
O

Considerando a impossibilidade de admitir Ma

trabalhos respectivos.
Presidencia do Governo Regional. -

0 Pre

nuel Joao Rodrigues De, cuja admissao foi autori

sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardo

zada pela Resolugao n.O 1570/87, par nao possuir

so Gonr;alves Jardim.

I S~RI'E -
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Resoluc;ao n.O 505/88
Ap6s realizac;:ao de concurso publico que de
correu na Secretaria Regional do Equipamento So
cial, 0 Conselho do Governo, reunido em plenario
em 21 de Abril de 1988, resolveu:
1 - Adjudicar a empreitada "Infraestruturas
do agrupamento residencial da Ribeira de Santo
Ant6nio Empreitada n.o 1/88/H» a empresa
Construtora do Tamega, SA, pelo valor de
86210398$00, pOl' ser a proposta mais vantajosa
para a Regii~lo.

NOMBRO 64

Resoluc;ao n.O 506/88

o Conselho

do Governo, reunido em plenario

em 21 de Abril de 1988, depois de tel' tomado co
nhecimento das propostas presentes ao concurso
limitado para "Vedac;:ao do campo de futebol da
Camacha», resolve adjudicar

a firma

niel

e

de

Freitas

Soares

Ant6nio Da

pelo

valor

de

11 261 250$00, pOl' ser a proposta mais favoravel
em termos de prazo e prec;:o.
Mais resolve autorizar 0 Secretario Regional

2 - MandataI' 0 Secreta rio Regional do Equi
pamento Social para outorgar 0 respectivo contra
to.
3 - A despesa tem 0 seguinte cabimento 01'
c;:amental: 04/50 20.08/71.09.

trato, sendo a cobertura orc;:amental dada atraves

Presidencia do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardo
so Gonc;alves Jardim.

dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

do Equ:p3mento Social a olltorgar 0 respectivo con

da rllbrica n.o 04/50/15/05.71.09.
Presidencia do Governo Regional. Gonc;alves Jardim.

0 Presi
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Resolm;:ao n.O 507/88

Resoluc;:ao n.O 509/88

Conselho do Governo, reunido em plena
rio em 21 de Abi"il de 1988, depois de toma:' conhe
cimento das propostas presentes 0.0 concurso li
mitado para 0 «Alargamento dos dois Tuneis, en
tre a Ponto. do Sol e a Madalena do Mar», resol
ve adjudicar a firma Tecnorocha - Sociedade de
Escavagoes e Desmonte de Rochas, Lda., e pelo
valor de 28000 200$00 a referida obra por ser a
proposta mais vantajosa em termos de prego e
prazo.

Considerando ser necessario, com a maior
urgencia, fazer 0 aproveitamento das captac;:oes
da zona baixo. dos Socorridos, para abastecimento
de agua ao concelho do Funchal, nomeadamente as
zonas de S. Martinho e Turfstica do. Frente de Mar;

Mais resolve encarregar 0 Secretario Regional
do Equipamento Social de outorgar 0 respectivo
contrato, sendo a cobertura orgamental dada atra
ves do. rubrica n." 04/02/00.00/48.01.

Gonsiderando que s6 agora foi possivel obter
a pormenorizagao adequada a determinaga10 cor
recta de todos os orgaos e acess6rios necessarios
a instalagaodas referidas conduta's;

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

Considerando que tal trabalho teve de ser
feito sabre 0 terreno, por forma a nao haver fa
Ihas de execugao que comprometam 0 programa;

o

Gom;alves Jardim.

Resoluc;:ao n.O 508/88
Considerando a urgente necessidade de, em
complemento dos estudos de concepgao geral e
de «lay-out», referentes 0.0 projecto do sistema ele
vat6rio e tratamento de agua das captagoes dos
Socorridos, elaborar toda a pormenorizagao neces
saria a rapida execuc;:ao dos trabalhos;
Considerando que a conclusao do. fase de
emergencia permitira fornecer a Camara Munici
pal do Funchal, um caudal de 80 lit. seg. - 1 em
1 em Agosto do corren
Julho, e 160 lit. seg. te ana;
Considerando Cl alta qualificac;:ao e competen
cia do gabinete «Hidro 4 - Consultores de Hidrau
lica, Recursos Hidricos e Ambiente, Ld a .»;

Gonsiderando ser imprescindivel proceder
desde ja a adjudicac;:ao do. empreitada de assenta
mento das tu'hagens elevat6ria e adutora, numa
extensao de 5070 metros;

Considerando a comprovada competencia do.
empresa SONDAGENS e FUNDA<;OES A CAVA
ICO, Ld.', e 0 conhecimento directo de to'da a por
menorizagao necessaria ao bom andamento dos
trabalhos;

o

Canselho do Governo, reunido em plenario
em 21 de Abril de 1988. resolveu:

1 - Que a empreitada de «AssentamenDo do.
Conduta Elevat6ria e Adutora Gravitica do Siste
ma dos Socorridos» seja adjudicada, em regime
de ajuste directo, a referida empresa pelo pre<;o
de 64743030$00, de acordo com as condigoes pro
postas.
2 - Mandatar 0 Secretario Regional do Equi
pamento Social para outorgar 0 respectivo con
trato.

o

3 - A despesa tem 0 seguinte cabimento or
gamental: 04/50/33.05/71.09.

1 -

Presidencia do Governo Hegional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

Conselho do Governo, reunido em p!emlrio
em 21 de Abril de 1988, resolveu:
Adjudicar aquele Gabinete a elaborac;:ao
global do projecto do «Sistema elevat6rio e de
tratamento de agua das captagoes dos Socorridos»
pelo prego base de 12000000$00, nas condic;:oes
e ambito definidos no. proposta.

Gonc;alves Jardim.

Resoluc;:ao n~ 510/88

2 - Mandatar 0 Secretario Regional do Equi
pame'nto Social para outorgar 0 respectivo contrato.

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 21 de Abril de 1988, resolveu:

3 - A despesa tem 0 seguinte cabimento or
gamental: 04/50/33.05/71.09.

Aprovar 0 projecto do Campo de Futebol do
Paul do Mar.

Presidencia do Governo Hegional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Albereo Joao Cardoso

Mais resolve autorizar a Secretaria Regio
nal do Equipamento Social a abrir 0 respectivo
concurso publico com 0 valor base de 49886230$00,

Gom;alves Jardim.
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sende a cobertura orc;amental dada atraves da ru
brica 04/50/15.03/71.09.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.

Resoluc;:ao

n.O 511/88

o Consalha do Governo, reunido em pienarlo
em 21 de Abri I de 1988, na sequencia do Concur
so Publico para « Reconstruc;ao, ampliaC;ao e ex
plorac;ao do Campo de Golf do Santo da Serra",
e depois de ter tomado conhecimento do relatorio
de analise das propostas, resolve adjudicar a um
consorcio formado pelas empresas Sociedade de
Golf da Quinta do Lago, SA e Planal, SA, a refe
rida concessao, com as recomendac;6es sugeridas
pe'a Comissao de Apreciac;ao.
Presidencia do Governo Regional. - a Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gon9alves Jardim.

Resoluc;:ao

n.O 512/88

Em conformidade com a alfnea e) da Resolu
c;ao n.O 1135/84, de 18 de Outubro, e £10 abrigo do
disposto no Regulamento dos Concursos manda
do aprovar pelo Despacho Conjunto da Presidencia
do Governo Regional e Secretaria Regional da Eco
nomia, de 12 de Fevereiro de '1985, 0 Conselho do
Governo, reunido em plenario em 21 de Abril de
1988, resolveu promover os seguintes funcionarios
para as categorias que se indicam:
Francisco Manuel Fernandes de rl.'1orais, para
Chefe de Brigada, da carreira tecnica de fiscal i
zac;ao, da Direcc;ao Regional do Comercio e Indus
tria;
Manuel Faustino Gois Mendonc;a, para moto
rista principal, da carreira de motorista de pesados,
do Gabinete do Secretario Regional e Servic;os
Dependentes;
Jose Vasconcelos Vieira Coelho, para motoris
ta principal, da carreira de motarista de pesados,
do Gabinete do Secretario Regional e Servic;os De
pendentes;
Jose de Freitas Abreu, para motorista prin
cipal, da carreira de motorista de pesados, do Ga
binete do Secretario Regional e Servic;os Depen
dentes;
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Joao Armindo de Ornelas, para motorista prin
cipal, da carreira de motorista de pesados, do Ga
binete do Secretario Regional e Servicos Depen
dentes;
Antonio de Freitas, para rnotorista principal, da
carreira de motorista de pesados, do Gabinete
do Secretario Regional e Servicos Depen:Jentes;
i:18iluel Aicindo Gomes G",anito, para moto
rista principal, da carreira de motorista de ligei
res, do Gabinete do Secretarlo Regional e Servi
CC3 Dependences;
Anton:o cia Silva Gaspar, para oficial adminis
trativo principal, da carreira de cficial administra
tivo, da Direccao Regional de Pecuaria.
Presiaencia do Governo Regional. --- a Presi
dente do Govcrno Regional, Alberto )000 Cardoso
Gonc;alves JDidim.

ResolU(;:ao n.O 513/88

a

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 21 de Abril de 1988, resolveu:
Aprovar 0 projecto de instalac;ao no Estadio
dos Barreiros de uma pista sintetica destinada
pratica do atletismo.

a

Mais resolve, dada a especificidade do tra
balho, autorizar a Secretaria Regional do Equipa
mento Social a abrir os concursos limitados neces
sarios
concretizac;ao desta obra cujo valor base
total, ascende a 120 003 525$00, sendo a cobertu
ra orc;:amental dada atraves da rubrica n.o 06/50/
/10.01/71.09,

a

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

Resolu«;ao

n.O 514/88

Por ter existido incorrecc;ao na designac;ao do
cabimento orc;:amental, 0 Conselho do Governo,
reunida em plenario ern 21 de Abril de 1988, re
soiveu:
i\la resoluc;ao n.O 423/88 adoptada no Conse
Iho do Governo de 7 de Abril, onde se Ie: ,,04.50.
.05.07/71,09»; devera ler-se: «04,50.05.06/71,09»,

a

Presi.dencia do Governo Regional. Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonr;alves Jardim.
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Resolw;ao n.o 515/88
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o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 21 de Abril de 1988, resolveu:

formag80 complementar durante a perfodo corros
pondente a diferenr;;a entre a duraGao prevista no
numero anterior e 0 numero de meses completos
do trabaiho prestac!o naquela actividade.

Aprovar a minuta do contrato de empreitada
para execw;;ao do pavimento do Estadio dos Bar
reiros, de que e adjudicataria a sociedade denom!
nada LlSONDA - Sociedade de ConstruGoes, Ld. a

4. 0 ~~ao serao contudo considerados os CD
80S em que, nos terma:: do nurnero anterior, a du
raGao da formaG30 cornplementar sejJ inrcr:or a
dois meses.

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
GOf7(;alves Jardim.

5.° - A actividade complementar de formalf2o
ficara condicionada a previa celebraG80 de urn can
trato de presta9ao de formag30 comp!emcntiJr en
tre 0 ex-estagiario e a entidade que proporcionar
a formacao.

PAESiDENCiA DO GOVERNO REGIONAL
E SECRiETARiAS REGIONAIS DOS ASSUNTOS
SOCIAlS E DA EDUCAGAO

Porta ria n.O 21/88

6." - As fa'tas a actividade complement3r de
formagao, independentemente dos motivos que as
determinem, retiram ao formando 0 direito ao re
cebimento do correspondente subsfdio.

A Portaria n.o 5/87, de 22 de Janeiro, instituiu
um subsidio de formaGao complementar destinado
a facilitar a integraGao no mercado de traba!ho
de ex-estagiarios de formaGao prof:ssional que se
deparem com dificuldades na obtenGao de empre
go ap6s a aCGao frequentada.

7.° - 0 montante do subsidia comp!ementar
de formaGao sera igual ao do sal aria minima regio
nal para 0 sector de actividade calculado nos ter
mos do Decreto-Lei n.O 59-A/87, de 9 de Fevereiro
em funGao da idade do trabalhador que beneficia
da formaGao complementar.

Na aplicaGao daquele regime legal surgiram
entretanto algumas duvidas as quais se procura
agora dar soluGao.

8.° - 0 subsidio complementar de forma9ao
nao e cumulavel com 0 subsidio de desemprego au
subsidio social de desemprego e cOilstitui facta
suspensive da concessao destes.

Assim, manda 0 Govorno Regional da Madei
ra, pelo seu Presidente e Secretarios Regionais
dos Assuntos Sociais e da Educa9ao, ao abrigo do
disposto no n.O 2 do artigo 7.° do Decreto Regional
n.O 2/75, de 21 de Outubro, 0 seguinte:
1.° - S6 poderao beneficiar do subsfdio de for
maGao complementar previsto na Portaria n.o 5/87,
de 22 de Janeiro, os ex-estagiarios que iniciem
a actividade comp!ementar de forma9ao no prazo
de 1 ana ap6s a conclusao do curso de formaGao
profissional.
2.° - A actividade complementar de formaGao
tera uma duraGao de quatro meses, se 0 curso
frequentado tiver incluido um estagio ou experien
cia de trabalho, ou de seis meses, na hip6tese con
traria.
3.° - Os ex-estagiarios que tenham exercido
uma actividade profissional relacionada com a for
maGao recebida poderao beneficiar do subsfdio de

9.° - Compete a Direcg80 Regional da Segu
ranc;;a Social efectuar 0 pagamento do subsfdio
complementar de formaGao previsto na Portaria
n. o 5/87, de 22 de Janeiro, bem como 0 das corres
pondentes contribui90es para a SeguranGa Social,
devidas pelas entidades empregadoras.
10.° - Os encargos referidos no ponto anto
rior serao suportados pela rubrica « Emprego e For
maGao Profissional» do or9amento da SeguranGa
Social da Regiao.
Presidencia do Governo Regional e Secreta
rias Regianais das Assuntos Sociais e da EducaGao,
31 de MarGO de 1988. - 0 Presidente do Go
verno Regional, Alberto Joao Cardoso Gon9afves
Jardim. - 0 Secretario Regional dos Assuntos So
ciais, Manuel Jorge Bazenga Marques. 0 Se
creta rio Regional da EducaGao, Eduardo Antonio
Brazeo de Castro.
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