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SUI\!lARIO
PHESIDENCiA DO GOVERNO REGIONAL

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

Reso!uc;:ao n.O 534/88

a

Atribui um subsidio
sociedade dei:ominada «HeR i\
RIGS DO FUNCHAL - TRf-'lNSFORTES PUBUCOS, Ll
M1TAiDA " , no mOiltante de 23069 oeos.

Resoluc;:ao n.O 535/88:
Determina a rescisao, por cemum aeorde, do contrato

a

de presta9,ao de servi90s rela~iva
elaoo,'a92,0 do p: 0
jecto geral do restauro e adaptayao do CoiaJio dDS
Jesufias.

Res:oluc;:ao n.O 536/!lB
Aprova a minuta do contrato de empreit3da do «via
du',o sabra a Rbeira do Porto Novo e seus acessos".

Resolul;ao n.O 535/88
Tendo sido alterado a quadro geral de inten
c;:6es, com a introdw;:80 do um novo programa,
para elabora9ao do projecto geml de restauro e
adaptac;:ao do Colegio dos Jesuftas, a Conselha
do Governo, reunido em pienario em 28 de Abril
da 1938, detennina a rescisao, por comum acar
do, do contrato de prestac;:ao de servigos celebra
do em 28 de Fevereiro de 1985 com a Arquitecto
Joao Francisco Caires e autoriza, par consequen
cia, a formaliza9ao da respectiva escritura.

Resoluc;:ao n.O 537/88:

Concede aval da Reg.iao

a

"SOCIEDAOE DOS ENGE.
NHOS DA CALH ETA , LIMITADA •.

Resoluif·ao n.O 538/88:

Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jarclim.

Concede aval da Regiao ao Banco rNacional U:trama
rino, no montante de 60000000$.
Resolw;:ao n.O 5.39/88:
Determina que na comparticipa9ao a que aluda <:1
Resolugao n.O 869/86 se integrem as va/ores decor
or,entes da 'revisao de pre90s e das alte·ra90es cambiais.
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PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL

Resoiw;:ao n.O 534/88
Considerando que as actuais tarifas dos trans
partes pLiblicos colectivos de passageiros nao co
brem a totalidade dos custos operacionais do
sector, a Canselho do Governo, reunido em pie
nado em 28 de Abril de 1988, resolveu atribuir
um subsfdio ,de 23069000$00, a empresa de trans
partes urbanos, Horarios do Funchal - Transpor
tes PLiblicos, Ld a ., relativo ao mes de Abril de
1988.
Esta despesa tern cabimento on;:amental na
Secretaria 03, Capitulo 07, Divisao 00, Subdivisao
00, C6digo 40.00, AlfneH 02.

Resoluc;:ao n.O 536/88

o

Conselho do Gcv8mo, reunido em plenario
em 28 de Abril de 1988, resolveu:
Aprovar a minuta do contrato de empreita
da de «viaduto sabre a Ribeira do Porto Novo e
seus acessos", em que e adjudicatario a cons6r
cia constituido pelas sociedades Zagope Em
presa Geral de Obras PCJblicas Terrestres e Ma
ritimas, SA e Tecnovia Infraestruturas Jose
Guilherme da Costa, Ld a •
Presidencia do Gaverno Regional. - 0 Presi
dante do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gon9alves Jardim.

Resoluc;:ao n.O 537/88
Ao abrigo do disposto no artigo 7. 0 do De
creta Regional n. O 23/79/M, de 16 de Outubro, a
Conselho do Governo, reunido em plenario em
28 ,de Abri I de 1988, resolveu conceder a aval da

348
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Regiao a firma "Sociedade dos Engenhos da Ca
rheta, Ld. a », para garantir uma operaQao de ere
dito de 7500000$00, titulada por livranQa a des
contar junto do Banco Portuguesdo AtlantiCa.
A garantia a prestar pelo Governo Regional
enquadra-se no ambito das medidas de apoio a la
boraQao industrial da cana-de-aQucar para 0 ana
de 1988.

As condiQoes essenciais do aval SaG as que
constam nos respectivos certificados de aval.
Mais resolve incumbir a Secretario Regional
do Plano de outorgar no respectivo termo de aval.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi·
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

Gom;alves Jardim.

Mais resolve incumbir 0 Secretario Regional
do Plano de outorgar no respectivo termo de aval.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

Gom;alves Jardim.

Resolu~~o n!

538/88

Aoabrigo do disposto no artigo 7. 0 do De
creta Regional n. O 23/79/M, de 16 de Outubro,
a Conselho do Governo, reunido em plenario em
28 de Abril de 1988, reso!veu conceder 0 aval
da Regiao ao Banco Nacional Ultramarino como
contragarantia de uma garantia bancaria no mon
tante de 60 000 000$00 a oferecer pelo referido
Banco a Alfandega do Funchal e a Ulll financia
menta no mesmo montante a industria de Lactic!
nios da Madeira (iLMA), Ld." Esta operaC;80 desti
na-se a satisfazer compromissos com a importa
c;ao de materias primas.

Pre~o deste

__
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ResoIUl;~O n.c 539/88

COilsiderando que, nos termos da ResoluQao
n. O 869/86, de 24 de Julho, foi adjudicado as em
presas EVICAR Comercio de Camioes, Ld. a
a
a Auto Sueco, Ld ., a fornecimento de 60 autocar
ros para a transporte urbano de passageiros, bem
como as sobressalentes e "ferramentas especiais
constantes das relac;oes I e II anexas a referida
Resoluc;ao, da qual faz parte integrante, sendo
todos aqueles va'ores com IVA incrui,do.

o

Conselha do Governo, reunido em plenario
em 28 de .L\bril de 1988, resolvcu:
Considerar na comparticipac;ao rderida na Re·
salUi;:ao n. O 869/86 as revisoes de preQos e de
cambios.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

Gom;alves Jardim.
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ASS I NAT U R A 5
5 As Ires series Ano... 3 200$ Semestre
a I As duas series •
2 800$

-Toda a correspondencia, quer ofi-

1 600$
clal, quer relativa a an unci os e
1 400$
»... 1 400$
700$
assinaturas do Jornal Oficial deve ; A 1. a serie
• A 2. a serie
1 400$
700$
a
ser dirigida a Secretaria-Geral da
A 3. serie
1 400$
4$00 700$
Presidencia do Governo Regional I~
Numeros e Suplementos - pre~o por pagina:
A estes valores acrescem os portes de correia
da Madelra a •
(Porta ria n. O 148/87, de 7 de Dezembro)
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Exetu~ao

NUMERO 68
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gratica cia <<I101PRfNSA REGIOOAL DA MADEIRA, E. P.• -

_I

-0 preco dos an unci os e de 70$00
a linha, acresci~o do respectivo
I. V. A., dependendo a sua publi
caiteo do pagamento antecipado a
ofectuRr na Secretaria-Geral da Pre
sidencia do Governo Regional da
Madeira a •

~~~..-=~~-~~-----

IRM·EP

