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PRESiOENCIA DO GOVERNO REGIONAL

Ap:rova a ,Conta de Ge'rencia da Regia'o do ana de
19,B5.
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Resolw;:ao n.' 547/88:
Ad~udica

a, prestac;ao de sHvic;:o.s cOlncem,ent,es 80
co:ntro,lo e Hscal<izac;{ilo da empreitadia d,e construgao
do via,duto sohne, a Ribeira do Porto tNoVivaso'Cie,c1ade
dencminada .C!ENOR - CONSUUORESPA,RA ESTU
DOS E OB'RIAiS, UMITAiDA•.

Reso!w;ao no' 54!l/88:
DeGI,ara ,8 U1tli,J,idade' puhlioa da eXipropril3gao dos 'jm6
vels ne'cessa,do's a obra de' «construc;ao do ,acesso

Resofm;ao n.o 540/88
Conforme dispoe 0 Estatuto Provis6rio da Re
giao Au,tonoma da Madeira, aprovado pelo Decre
to-Lei n.O 318.J0/76 de 30 de Abril (Artigo 22.°,
alfnea gJ, compete a Assemble'ia Hegional da Ma
deira a aprova<;:ao das contas da Regiao respei
tantes a cada ano economico.
Para alem desta aprecia<;:ao e aprova<;:ao, que
se deve considerar de natureza politica, ao Tri
bunal de Contas cabe:n3 0 juizoda legalidade das
mesmas contasregionais.
Nesta conformidade, cabeao Governo Regio
nal elaborare fazer submeter a aprecia<;:ao daque
les dois orgaos as contas da Hegiao.
E a que, presentemente, a executivo faz em
rela<;:ao as Contas de Gen3ncia do ana 'Econ6mico
de 1983.
Assim, a Conselho do Govern 0 , reunido em
plenario em 5 de Maio de 1988, resolveu:
1. Aprovar, mediante p,roposta do Secretario
Regional do PI'ano, a Conta de Gen3nciada Re'giao
do ano de 1983, documento que constada 176
folhas, cujo original, assinado por todos as mem
bros do Governo desta Hegiao, sa encontra arqui
vado na Secreta ria da Presidencia do Governo.
2. Hemeter a Conta a Assemble'ia Regional
"para as efeitos consignados na alfneag) do art.O
22.° do Decreta-Lei n.O 318·0/76 de 30 de Abril.
3. Hemeter a Conta ao Tribunal de Contas.
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Presidencia do Gov8:'no Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonr;a/v8s Jardim.

Resoluc;ao

n.O 541/88

Conforme disp5e 0 Estatuto Provisorio da Re
giao Autonoma da Madeira, aprovado pelo Decre
to-Lei n.O 318·D/76, de 30 de Abril (Artigo 22.°,
alinea g), compete a Assembleia Regional da Ma
deira a aprova<;:ao das contas da Regiao respei
tante a cada ana economico.
Para al'em desta aprecia<;:ao e apr,ova<;:ao, que
se deve considerar de natureza polftica, ao Tri
bunal de Contes cabenl 0 ju[zo da legalidade das
mesmas contas regionais.
l\Jesta conformidade, cabe ao Governo Regio
nal e'laborar e fazer submeter a aprecia<;:ao da
que!esdois orgaos as oontas da Hegiao.

E o que, presentemente, 0 executivo taz em
rela<;:ao as Contes de Gerencia do ana Economico
de 1984.
Assim, 0 Conselho do Governo, reunido em
plenario em 5 de Maio de 1988, resolveu:
1. Aprovar, mediante proposta do Secretario Re
gion9.1 do Plano, a Conte de Gerencla da Regifb do
ana de 1984, documento que consta de 218 folhas,
cujo original,assinado por todos os membros do
Governo desta Regiao, se encontra arquivado na
Secretaria da Presidencia do Governo.
2. Remeter a Conta a Assembleia Regional
para os efeitos consign ados na alinea g) do art.O
22.° do Decreto-Lei n. O 318·D /76 de 30 de Abri I.
3. Remeter a Conta ao Tribunal de Contas.
Presidencia do Governo RegianDI. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;;a/ves Jardim.

Resolw;;ao

n.O 542/88

Conforme disp5e '0 iEstatuto Provisorio da Re
giao Au,tonoma da Madeira, aprovado pelo Decre
to~Lei n.O 318.;D/76, de 30 de Abril (Artigo 22.°,
alinea g), compete a Assembleia Regional da Ma
deira a aprova<;:ao das contasda Ragiao respoi
tante a cada ano economico.
Para alem desta aprecia<;:ao e aprova<;:ao, que
se deve considerar de natureza polftica, ao Tri
bunal de Contas cabera 0 jufzo da legalidade das
mesmas contas regionais.
Nesta conformidade, cabe ao Governo Regio
nal elaborar e tazer submeter
aprecia<;:ao da
queles dois orgaos as contas da Regiao.
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E 0 que, presentemente, 0 executivo faz em
rela<;:ao as Contas de Gerencia do ana Economico
de 1985.
Assim, 0 COllselho do Governo, reunido em
plenario em 5 de Mai,o de 1988,resolveu:
1. Aprovar, mediante proposta do Secretario
Regional do Plano, a Conta de Gerencia da Regiao
do ana de 1985, documento que consta de 187
folhas, cujo oriQinal, Eissinado por todas as mem
bros do Governo oesta Regiao, se encontra arqui
vado na Secretaria da Presidenciado Governo.
2. Remeter a Conta a Assembleia Regional
para os efeitos consignados na alinea g) dO' art.O
22.° do Decreto-Lei n,O 318~D/76 de 30 de ftlbril.
3. Remeter a Conta ao Tribunal de Contas.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto J050 Cardoso
Gonz;alves Jardim.

ReSO!W;80 n.O 543/88
Conforme disp5e '0' Estatuto Provisorioda Re
giao Autonoma da Madeira, aprovado pelo Decre
to~Lei n.O 318-D/76, de 30 de Abril (Artigo 22.°,
alinea gJ. compete a Assemh!eia Regional da Ma
deira a aprova<;:ao das contas da Regiao respei
tanto a cada ana economico.
Para alem desta aprecia<;:80 e aprovagao, que
se deve considerar de natureza polftica, ao Tri
bunal de Contas cabe'ra 0 juizo da legalidade das
mesmas contas regionais.
Nesta confermidade, cabe ao Governo Regio
nal elaberar e fazer submeter a aprecia<;:ao da
queles dois orgaos as oontas da Regiao.
E 0 que, presentemente, 0 executivo faz em
rela9ao as Cont8s de Gerencia do ana Economico
de 1986,
Assim, 0 Cansalho do Governo, reunido em
plenario em 5 de Maio de 1988, resolveu:
1. Aprovar, mediante proposta do Secretario
Regional do Plano, a Conta de Gerencia da Ragiao
do ano de 1986, documento que consta de 176
fol'has, cujo original, assinado por todos os mem
bros do Governo desta Regiao, S8 encontra arqui
vado na Secretaria da Presidencia do Governo.
2. Remeter a Conta a Assembleia Regional
para os efeitos consignados na alfnea g) do art.O
22.° do Decreto-Lei n.O 318-D/76 de 30 de Abril.
3. Remeter a Conta ao Tribunal de Contas.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres!
dente do Governo Regional, Alborto Joao Cardoso
G0l198fves Jardim.
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Resolu((ao n.O 544/88
Considerando que as necessidades perma.
nentes ,dos servi<;:os devem ser satisrfe'itas por
pessoal integrado nos respe'ctivos 'quadros;
Considerando se'r de extrema necessidade a
admissao de um Mcnico superior I'icenciado em
Arquitectura Paisagista na Direc<;:ao Regional de
Agricultura;
Verificando-se que Ana Virginia Arr6be Va
lente da Si'lva, possui a forma<;:ao re'querida;
Verificando-se ,que existem vagas norespec
tivoquadro de pessoal;
o Conselho do Govemo, reunido em plemkio
em 5de Maio ,de 1988, resolveu admitir Ana Vir
ginia ,Arrobe Valente da Silva como ,Mcnica supe
riorde 2." c'lasse,da carre'ira tecnica superior.
do 'quadro de pessoalda Dkec<;:a'O Re'9ional de
Agrioultura. da Seoretaria Regional da Economia.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi·
dentedo Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonc;alves Jardim.

publicado no Joma'i Oficial n.o 87, II Serj'e. de
1,2.11.87.
Conselho do Governo, reunido em plenario
em 5 de Maio de 1988,resolveu autorizar as se
guintes promo<;:oes:
- Direc<;:ao Regional de Obras Publicas;
- T'ecnico Superior Principal - Jose Maria
de Fre'itas
Joao
T'ecnico Supe,rior de 1: C'Iasse Carlos Bento dos Santos.

o

Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional. Alberto Joao Cardoso
Gonc;alves Jardim.
Resolu~ao

n.O 547/88

o

Conselho do Governo. reunido em plenario
em 5 de Maio de 1988, depoisde tel" tomado
conhecimento do iHelatorio da Comissao de Ana
lise das Propostas presentes ao Concurs,o' Limi
tado para 0 «Conbroloe Fiscaliza<;:ao da empre'i
tada de constru<;:ao do Viaduto sobre a Ri'be'ira
do Porto NOIJIQ'» , ,resolve adjudicar
«OEI\lOR 
Consultores para Estudos e Obras, Lda. pelo 'Valor
de 1 523653$80, mensais a referida fiscaliza<;:ao,. e
pelo prazo de constru<;:ao de 26 meses da referida
obra no valor global de 39615000$00, referente a
proposta variante POl" ser financeira e tecnicamente
a mais vantajosa.
A cO:berturaor<;:amental e dada atraves da
rubrica n.D 04/50/05.06/717.09 e fica autorizado 0
Secretario Regional do Equipamento Social a ou
torgar 0 respecti'Vo contrato.

a

Resolulfao n.O 545/88
Conside'rando ser de extrema necessidade a
admissao de um tecnico superior licenciado em
Agronomia Agro-industrial na Direc<;:ao dos Ser
vi<;:os de Oomercio e Industria Agricola;
Verificando-seque 0 tecnico superior Antonio
Paulo Sousa Franco Santos, com contrato alem
dos quadros, possuia forma<;:ao mquerida e vem
exercendo as suas fun<;:oes com elevadosentido
da responsabilidade ereconhecida competenoia;
Verificando-se que existem vagas no respec
tivo quadro de pessoal;
o Consel'ho do Governo,reunidoem plen,kio
em 5 de Maio de 1988, resolveu admi,tir Antonio
'Paulo Sousa Franco Santos como tecnico su:pe'rior
de 2.' classe, da carreira de engenhe'iro,do qua
dro de'pessoal ,da Direc<;:ao Regional de Agricul
tura, da Secretari'a Hegional ,da Economia.
Presidencia co Governo Regional. - 0 Presi
dentedo Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonc;alves Jardim.
Resolulf80 n.O 546/88
Em conformidade com a alfnea e) da Reso
lu<;:ao n.D 1135/84e no seguimento do concurso
de acess!oque, ao ahrigo do disposto no Regula
mento dos Concursos mandado aprovar pe'lo Des
pacho Conjunto do Presidente do Govemo Regio
nal e do Secretario Regional do Equipamento So
cial de 15 de Mar<;:o de 1984, foi aberto pelo Aviso

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonc;alves Jardim.
Resolu((ao n.O 548/88

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 5 de Maio de 1988, resolveu:
No usa das 8tribui<;:oes conferidas pelo Decre
to-Lei n.O 171/83, de 2 de Maio enos termos e ao
abrigo dos artigos 10. o e 14.° do Decreto-Lei n.O
845/76, de 11 de Dezembro, nas redac<;:oes intro
duzidas pelos decretos-Ieis n.Ds 154/83 e 413/83,
de 12 de Abril e 23 de Novembro, respectivamente,
ficam declarados de utilidade publica, com caracter
de urgenciadas expropria<;:oes, os imoveis e todos
os direitos a elies inerentes e ou relativos (servi
does e serventias, colonias, arrendamentos, aces
soes. regalias, aguas, pertences e acessorios, pre
juizos ,emergentes da cessa<;:ao de actividade e to
dos e quaisquer outros, sem reserva algumal, cons
tantes da planta anexa, localizados no sitio das

354
Pedras Pretas, freguesia e concelho do Porto San
to, necessarios a «Obra de construgao do aces so
de ligagao da E. R. 110 a Praia», a levar a efeito
por este Governo Regional, atraves da sua Secre
taria Regional do Equipamento Social.
Simultaneamente e em consequencia, nos ter
mos do n.O ido Artigo 17.° do citado Decreto-Lei
n.O 845/76, e autorizada a sobredita Secretaria Re

I SERlE -

NUMERO 70

glonal do Equipamento Social a Tomar posse admi
nistrativa dos mesmos im6veis, por se considerar
essa posse indispensavel ao infcio imediato dos
tiabalhos respectivos.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres:
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gon9alves Jardim.

11 :DE MAIO DE 1988
Resoluc;ao n.o 549/88

Considerando que se trata de funcionarios
aprovados e Class!flcados no concurso de promo
gao a categoria de Tecnico Principal de Analises
Clfnicas e Saude Pub'ica, da Carreira de Diagn6sti
co e Terapeutica, Ramo Laboratorial, do quadro de
pessoal da Direcgao Regional de Saude Publica,
aberto por aviso publicado no Jomal Oficial da Re
giao, n. D 43, II Serie, de 14 de Julho de 1987;
Considerando que existem vag as no respecti
vo quadro de pessoal devidamente orgamentadas;
Conselho do Govel no, reunido em plenario
em 5 de Maio de 1988, resolveu:
Promover a categoria de Tecnico Principal de

o

355
Analises Clfnicas e Saude Publica da Carreira
de Diagn6stico e Terapeutica, do quadro de pessoa!
da Direcgao Regional de SaLide Publica, os Teeni
cos de 1: classe de Analises Clfnicas e SaLida PiJ
blica pertencentes ao mesmo quadro, a seguir dQ
signados:
Maria Angela Teixeira Pereira Sousa
Maria Bernardete Vasconcelos Abreu
Maria Augusta de Sousa Jardim Nunes
Maria da Conceigao Fernandes Camacho Vas
concelos.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presl
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonc;alves Jardim.
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Prec;o deste numero: 24$00
•Toda a correspondencia, quer ofi

elal, quer relativa a anuncios e a
asslnaturas do Jornal Oficial deve
ser diriglda

a

Presldencla

do Govarno Regional

da Madeira-.

Secretaria-Geral da

ASSINATURAS

As Ires series Ano... 3 200$ Semeslre
1 60(}$
As duas series •
2 800$
1400$
A I." serie •
1400$
70(}$
A 2.- serle
140(}$
700$
A 3.- serle
140(}$ j
700$
Numeros e Suplemenlos - pre~o por pagina: 4$00
A estes valores acrescem os portes de correio
(Portaria n. O 148/87, de 7 de Dezembro)
Ex&u~ao

grMica

Ii'<I

.IMPRENSA REGIONAL DA MADEIRA, E. P.• -

e

.. 0 preco dos anuncios
de 70$00
a Iinha, acresclpo do respectivo
I. V. A., dependendo a sua publi
car;:ao do pagamento antecipado a
efectuar na Secretaria-Geral da Pre
sidencia do Governo Regional da
Madeira».
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