PDF elaborado pela DATAJURIS
imagem de acordo com o original

AUTGNOMA DA MADEIRA

Jon AL OFIl:1 L
Quinta-feira, 12 de Maio de 1988

I Serie- Numero 71

Resolur;ao n.O 559/88:

SUMARIO

PRESIDENCIA DO

GOVER~]O

Aprova uma proposta de Decreta Legislativo Regional
que estabelece 0 regime dealiena<;:ao de fogos de
habitaQao social e terrenos integrados no patrim6nio
da Regiao.

REGIONAL

Resoluc;ao n.O 550/88:
Autoriza 0 processamento da despasa adicional (';0
concurso n.O 4/88, referente ao fornecimento de pro
dutos para empacotamento de' mater,ial este'riHzavel
destinados a 'Direc<;:ao Regional dos Hospitals.
Resolur;.iio n.O 55'1/88:

Concede um subsidio ao Academico Clube Desporti
vo de Fatima, no montante de 1 200 000$.
Resoluc;ao n.O 581/88:

Adjudica a empreitada de conclusao dos balnearios
de apoi'o a Piscina Municipal do Porto Moniz.

Atribui um subsidio a .comissao Organizadora do VII
Festival da CanQao Infantil, no montante de 2000000$.
Resolw;;ao n.O 562/88:

Reso'ur;ao n.O 552/88:

Ad:udica a empre:tada de constru<;:ao do parque de
estacion£!Inento de apoio ao Com;Jlexo Balnear Muni
cipal do PorIo Moniz a soc:edade "CONSl'RUVIL
CONSTRUTORA CASAIS DE VILA, UMITADA».

Atribui um subsid:o a AssociaQao de Desportos da
Madeira, no montante de 850 ODDS.
Reso!u~ao

n.O 563/83:

Concede urn subsidio ao Clube Des;Jortivo Ribeira Bra
va, n,o montan~e de 5000 ODDS.

Reso!m;:ao n.O 553/83:

Atribui um subsfdio
Trabalhador 1.°
2200000$.

ReSO;Ur;80 n: 560/88:

a Comissao
de

de Festas do Dia do
Maio/S8, no montante de

Resoillyfra n.O 564/88:
Aprava a minuta do contrato de fornecimento de 550
tone!adas de betume asfaltico 6D/70.

Aeso!W;:lfao n.O 554/88:
Resolur;ao

rAutoriza a promo<;:ao ,de Ana Maria de Cast,ro Sa,ntos
para a categoria de auxi'iar administrativo de 1: clas
se do quadro do pessoal da DirecQao Regional dos
Assuntcs Cuiturais.
Rcso!!.Ilfao n.' 555/88:

Atribui um subsidio ao Ateneu Comercial do Funchal,
no montante de 50 ODDS.
Rosclu~ao

n.O 556/88:

Atribui um subsid'o ao Grupo Folc16riCo da Casa do
Povo da Pontado Sol, no montante de 250 ODDS.

n: 565/88:

Autoriza a sociedade "CALDEIRA, PESTANA E ALMEI
DA, L1MiTADA" a proceder ao trespasse da concessao
da exploral(ao do Cafe-Restaurants «Golden Gate» a
sociedade «JORGE CALDEIRA, UMITADA".
Reso'u!fao n.' 566/88:
Autoriza 0 pagamento do processo de despesa n.
196/88/GR, da Secretaria 08, 'Capitulo 01, Dlvisao
01.00 e C6digo 40.00 - alfnea A)
m;,m~mmlllmmmJjmmmlllmmmllmmmll!liimlilmmmmmmllllilmlllillllilmlllllll

PREsm£NCIA DO GOVER NO REG10NAL
Resolu~ao

n: 557/88:

Adj,udica a empre'it,ada do "li,ntelrC6f,:ltor 1:'18 wede de
esgotos da cidade do Funchal a sociedade denomina
da "SOCIEDADE 'DE EMPRElTADAS SOMAGUE, SA».

ResolUl;:ao n.O 558/88:
Aprova 0 Regu!amento do concurso referente ao com
plexo hnbit3cional de S. Gonl(a!o.

Reso!uyao n.O 550/88

a

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 5 de Maio de 1988, resolveu:
Aprovar e autorizar a despesa no montante de
13119619$00, como adicional ao Concurso publico
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11.° 4/88 da Secreta ria -Geral do Ministerio da Sau
de, referente ao fornecimento de produtos para
empacotamento de material esterilizavel para a
Direcgao Regional dos Hospitais.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.
Resolu~ao

n.O 551/88

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 5 de Maio de 1988, resolveu:
1. Adjudicar a empresa «Fernando R. Gouveia,
Lda.", pelo valor de 10476744$00, a empreitada de
conclusao dos balnearios de apoio Piscina Muni
cipal do Porto Moniz.

a

2. Mandatar a Secretario Regional do Equipa
menta Social para outorgar 0 respectivo contrato.
3. A despesa tern a seguinte cabimento or
yamental: 04/50/44.00/71.09.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.

Resolu~ao
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Maio/88, a fim de suportar despesasine,rentes
realizayao das actividades do 1.° de Maio/S8.

a

Esta verba sera suportada pelo C6digo 38.03,
alfnea E, Capitulo 01 da Secretaria 05, do Oryamen
to Regional, nao Ihe sendo aplicavel 0 disposto
no 1 da Resoluyao n.o 140/82, de 18 de Fevereiro.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.
Resolu~ao

n.O 554/88

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 5 de Maio de 1988, resolveu:
Ao abrigo da alinea e) da Resoluy80 n.O 1135/
/84, de 18 de Outubro, conjugado com 0 n.o 3 do
artigo 15.° do Decreto-Lelj n.O 248/85, de 15 <Ie
Julho, autorizar a seguinte promoyao:
Ana Maria de Castro Santos, Auxiliar Adminis
trativ'O de 2.·classe do quadro de pessoal da Di
reCy80 Regional dos Assuntos Culturais, para Au
xiliar Administrativo de 1: classe.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonc;alves Jardlm.

n.O 552/88

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 5 de Maio de 1988, resolveu:
1. Adjudicar a empresa «Construvil - Cons
trutora Casais de Vila, Lda.", a empreitada de
construyao do parque de estacionamento de apoio
ao Complexo Balnear Municipal do Porto Moniz,
pelo valor de 6211 140$00.
2. Mandatar a Secretario Regional do Equipa
menta Social para outorgar 0 respectivo contrato.

Aesolu~ao

n.O 555/88

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 5 de Maio de 1988, resolveu:
Atribuir um subsfdio de 50 000$00 ao Ateneu
Comercial do Funchal, destinado a conces'sao de
tres premios pecuniarios dos floricultores que
apresentaram as melhores flores, pela sua beleza
e qualidade, na ExposiQ80 da Festa da Flordo oor
rente ana.

3. A despesa tem a seguinte cabimento orya
mental: 04/50/44.00/71.09.

Este subsidio tem cabimento oryamental na
Secretaria 07, Capitulo 50, Divisao 01, Subdivisao
02, C6digo 71.09.

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dentedo Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonc;alves Jardim.

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

Reso!w;:ao n.O 553/88

Resoluc;ao n.O 556/88

o Conse!ho do Governo, reunido em plenario
em 5 de Maio de 1988, resolveu:

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 5 de Maio de 1988, resolveu:

Atribuir um subsfdio ·de 2200000$00 a Comis
sao de Festas do Dia do Trabalhador 1.° de

Atribuir um subsfdio de 250 000$00 ao Grupo
Forel6rico da Casa ·do Povo da Ponta do Sol, des
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tinado a apoiar ,ar sua desloca9ao ao Porto, a fim
de ,participar num Festival de Folclore.
Este subsidio tem cabimento or9amental na
Secretaria 07, Capitulo 50, Divisao 07, Subdivisao
00, C6digo 71.09,
Presidencia do Governo REgional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Albeito Joao Cardoso
Gonr;alves Jardirn,

Resoluc;ao

n.O 557/88

Ap6s concurso que decorreu no ambito da
Secretaria Regional do Equipamento Social, 0
Conselho do Governo, reunido em plenario em 5
de Maio de 1988, resolveu:

1. Adjudicar a empreitada «I nterceptor da re
de de esgot05 da Cidade do Funchal ", a empresa
c<Sociedade de Empreitadas Somague, SA.", peio
valor de 399309 172$40.
2. Mandatar 0 Secretario Regional do Equipa
mento Social para outorgar 0 respectivo contrato.
3. A despesa tem 0 seguinte cabimento or9a
mental: 04/50/33.24/71,09.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonr;alves Jardim.

Resolu~ao

n.O 558/88

o Conseiho do Governo, reunido em plenario
em 5 de Maio de 1988, resolveu:
Apmvar 0 Regulamento do Concurso referen
te ao Complexo Habitacional de S. Gon9alo, com
78 fogos, que e constituido por 10 folhasda.ctilo
grafadas queficararo arquivadas na Secretal'ia-Ge
ral da Presidencia.
Dadas as caracteristicas do referido comp!e
xo e dada prloridade a aquisi9ao de casa pr6pria
para, com as respectivas receitas se iniciar a cons
tru9ao de um novo complexo habitacional.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dentedo Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gonr;alves Jardim.

REGULAMENTO DO CONCURSO PARA ALiENA
CAo POR SORTEIO DE 78 FOGOS NO COMPLEXO
HAB1TACiONAL/SAO GONCALO
1. TIPOLOGIA DOS FOGOS
1.1 - As 78 habita90es correspondentes a
este concurso estao classificadas em 68 fogos de
tres tipos: T1 (2 assoalhadas), T2 (3 assoalhadas),
e T3 (4 assoa!hadas) e 10 moradias T3.
1.2 - Para efeitos de concurso, estas tipolo
gias sao divididas em tres grUpOS: 0 1,° grupo
constituido pelas moradias, 0 2.° a que pertencem
os fogos que desenvolvem nos andares e 0 3.°
grupo dos fogos em R/Chao.
2. PRECOS
2.1 - Os diferentes tipos de fogos serao alie
nados a pronto pagamento ou num prazo maximo
de oita meses.
2.2 Em quadro anexo estao explicitados
os pre90s dos fogos.
3. INSCRICAO
3.1 - 0 prazo de inscri9ao do concurso de
corre de 16 de Maio a 7 de Junho inclusive.
3.2 Os interessados deverao entregar 0
respectivo boletim, conforme modelo anexo, devi
damente preenchido, na Direc9ao Regional de
Habita<;:ao, Urbanismo e Ambiente, Avenida Arria
ga - Edificio Golden Gate, Piso 01, todos os dias
uteis das 9.30 as 12.30 horas e das 14.00 as 17.30
horas.
3.3 - Os boletins poderao ser enviados pelo
correio, em carta registada e com aviso de re
cep9ao, dentro do prazo acima referido.
A DRHUA nao se responsabiliza por quais
quer atrasos que se verifiquem, contando para
efeitos de prazo a data da recep.:;:ao do boletim
na DRHUA.
3.4 - Nao e permitida a inscri9ao de meno
res, excepto se providos da competente autori
za9ao judicial para aquisi9ao de bens.
Neste caso, tera de anexar certidao da auto
riza9ao judicial, OLi copia da mesma, ao boletim
de inscri9ao.
3.5 - Cada concorrente apenas podera enviar
um boletim de inscri9ao. No entanto, pode inscre
ver-se nos tres grupos de fogos por ordem de
preferencia.
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caso,

No caso de

poder<~

igualmente

0

pretender e so nesse

0

concorrente expressar

no boletirn de incrigao qual

0

que estc~ exclusivamente interessado.

c) Nao comparencia na data marcada para
a celebrag9<;:ao do contrato promessa.
d) Exceptua-se a ap!ica<;:ao do principio gene
rico definido na alinea a), no caso do can corrente
contemplado que tenha manifestado no boletirn

POR EXEMPLO:
1: PHEFEH~NCIA -

1.° grupo -

MORA

DIAS T3

de inscrigao, pretensao exclusiva POI' determina
do(s) tipo(s) de togo(s) e em que, no momenta

2: PREFERNCIA -

2.° grupo -

63 Fogos

da sua comparencia para efeitos de escolha, os
mesmos ja tenham sido atribuidos. Nesse caso,

em andares
Pretendo exclusivamente 0 (s) tipo (S) T1,

T2 ou T3

tera direito a escolha de Dutro tipo de togos do
grupo em que foi contemplado, ou, se desistir,
a devolugao da caugao.

3.' PHEFERENCIA -

3.° grupo de 5 Fogos em

R/Ohao
-

da data da celebra<;:ao do contrato promessa de
campra e venda.

tipo ou tipos de

TOgOS, dentro dos constantes em Gada grupo, em

-
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5. DESTINATARIOS
Pretendo exclusivamente

0

(s) tipo (s) T1,

T2 ou T3.

0 Concurso e aberto a individuos res;

5.1 -

dentes na Regiao Autonoma da Madeira.

4. CAUC;AO

5.2 -

Sera contudo concedida prioridade a

tem de efectuar um deposito de esc. 15 000$00

alienagao ·dos fogos pre'vistos no presente Re
gulamento £lOS funcionarios e agentes da Admi

(quinze mil escudos), como caugao.

nistrag8.o Regional Autonoma (Governo Regional

4.1 -

No acto da inscrigao, os concorrentes

Os concorrentes que enviarem

0

boletim de

inscrigao atraves de carta registada com aviso
de recepgao, deverao incluir

0

valor correspon

dente a caugao em vale de correio ou cheque.
4.2 ovaloI' da

Se for celebrado contrato promessa,

caw;:ao sera deduzido

£10

sinal

0

prin

Aos concorrentes sorteados como su

plentes sera devolvido

autarquias loeais, empresas publicas ou conces
sionarios de servigo publico).
6. SORTEIO
6.1 -

Cada concorrente

podera

inscrever-se

nos tres grupos, indicando a sua ordem de prefe
reneia no boletim de inscrigao.

cipio do pagamento.
4.3 -

e Institutos ou fundos publicos, personalizados,

0

valor da caugao, atraves

de vale de correio dirigido para a morada indicada
no boletim de inscrigao, oito dias apos a cele
bragao de todos os contratos promessa de com
pra e venda.

0 valor da caugao revertera para a
4.4 SRES nos seguintes casos:

6.2 -

0 sorteio sera realizado, em sessao pu

blica, no dia 15 de Julho de 1988, as 10.00 horas,
na DRHUA 6.3 -

Edificio Golden Gate.

0 sorteio sera efectuado POI' grupos de

fogos
6.4 -Para cada grupo de fogos serao estabe
lecidas duas listas:
uma com os coneorrentes que tambem

a) Desistencia do concorrente em qualquer
momento, apos a entrega do boletim de inscrigao
na DRHUA.
b) Nao comparencia do con corrente notifi
cado, nos termos do ponto 7.1, para a marcagao

creveram para

0

S8

ins

sorteio dos diversos grupos e ou

tra com as concorrentes que so pretendam adquirir
fogos de um grupo.
6.5 -

As listas para

0

sorteio serao afixadas

na DHHUA, ate a vespera do mesmo.
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0 sorteio determinara a ordem de es

7.3 -

No caso de 0 concorrente ou seu re

presentante nao comparecerem na DRHUA -

colha dos fogos e das moradias.

Di

visao de Patrim6nio no prazo de 3 dias uteis ap6s

6.7 -

A preferencia expressa no boletim de

inscric;:ao, sera determinants na atribuigao.

a data iniciaimente indicada pela DRHUA, sera con
side,rado desistente. Tomara entao

Assim, os concorrentes que se 'lenham inscri
to nas moradias enos dois grupos e que ten ham
sido classificados como efectivos em rnais do que
um, s6 beneficiarao do grupo que tenham indicado
Como 1." Preferencia. A 2.a e 3." Prefen'3f1cia s6 se
rao consideradas se os concorrentes nao tiverem
sido classificados como efec'livos no grupo que

0

seu Jugal' um

concorrente suplente, segundo a ordem estabele
cida no sorte10.
(1) A qualidade de representante sera pro
vada mediante procurac;ao conferindo poderes pa
ra 0 acto, sua fotoc6pia autendcada ou publica-for
ma. No caso de representac;:ao legal, e igualmente
exigido documento de prova bastante.

indicaram como 1." e 2.' Preferencias.

6.8 -

0 sorteio tera duas fases. Na prirneira

serao ordenados os concorrentes efectivos. No se
gundo serao ordenados os concorrentes suplentes.

8. CONTRAT~yAO

8.1 -

0 contrato promessa de compra even·

da, nos termos do modelo em vigor na DRHUA, se
ra ce!ebrado no prazo maximo de oito dias, a

6.9 -

Sao considerados suplentes os concor

contar da data de comparencia do candidato.

rentes inscritos nas listas de cada grupo e nao
8.2 -

contemplados, como efectivos, ne8se grupo.
S6 a ordem de classificac;:ao no sorteio deter
minara a possibilidade de qualificac;:ao dos concor
rentes suplentes como efectivos.

tencia de umconcorrente efectivo ou pOI' elimina
0

concorrente tel' sido

contemplado nos dois grupos em que se inscrevGu.
6.10 -

supoe a liquidac;:ao total do prec;:o 'no acto da cele·
brac;:ao do contrato p'romessa de compra e venda,
com um premio de desconto igual a 3% do vaior
do fogo.

Essa classificac;:ao sera conseguida pOI' des is
<;130, decorrente do facto de

A opc;:ao pelo Pronto Pagamento pres

Ap6s 0 sorteio, serao afixadas na sede

da DRHUA, as listas dos resultados.

8.3 -

0 pagamento do valor do fogo implicD

a liquidac;ao de um minima de 5% do prec;:o ajus
tado no dia da celebra<;ao do contrato promessa
como sinal e principio de pagamento.
No prazo de 90 dias a contar da data da cele
brac;:ao do contrato promessa, devera ser liquidado
uma importancia correspondente a 5% do pre<;o,

7. ATRIBUI'CA.O DOS FOGOS

7.1 -

como refor<;o de sinal.

A DRHUA nolificara os candidatos erec

o remanescente,

devera ser pago ate ao acto

tivos, POI' carta registada com aviso de recepc;:ao.

da celebrac;:ao da escritura, a qual sera outorgada

Na carta sera indicada a data e a hora a que de

no p'razo de 'Olito meses acontar da data do contrato

verao comparecer 6a DRHUA -

promessa de compra e venda.

Divisao de Patd
!

!

. m6nio a fim de escolherem 0 fogo se for 0 caso,
aco~darem a forma de pagamento e marcarem 0

8.4 -

Se 0 promitente com pradoI' efectuar pa

dia e a hora para a celebra<;ao do contrato pro

gamentos antecipados em rela<;ao aos prazoses

messa de compra e venda.

tabelecidos nas presentes normas, a SRES efectua
ra descontos sobre esses val ores, pelo tempo da

7.2 -

A nao camparencia do concorrente ou

seu representante (1, na data, hora e local indica
das pela DRHUA -

antecipac;:ao, proporcionais aos 3% de pronto pa
gamento.

Divisao de Patrim6nio impli

cara a sua exclusao da ordem atribufda pelo sor
teio, passandoimediatamente para
dos efectivos do seu grupo.

0

fim da lista

8.5 -

Da mesma forma, se 0 cliente atrasar

os pagamentos para alem dos prazos estabeleci
dos contratualmente, suportara encargos financei

I SERlE -

362
ros, relativos
SHES, por todo

as quantias
0

nao

r8'cebidas pela
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10. ONUS DE INiAUENABltlDADE

periodo de atraso, cujas taxas,

serao as mesmas que no momento estejam em vi
gor para os depositos a prazo de 181 dias, na Caixa

10.1 - Os fogos adquiridos ao abrigo do pre
sente diploma sao inalien'aveis durante os sete

Geral de Depositos, acrescidos 1.0.

anos subse'quentes a aquisi((ao, salvo para execu

9. AUTORIZA{;AO PAiRA HAHITAR 0 FOGO

prio fogo ede que este se'ja garantia ou de divi
das fiscais.

((ao

9.1 -

A SIRlES autorizara que

POI'

-dividasreJacionadas com acompra do pro

promitente

0

oritura e logo que esteja concluido, nos casos em

10.2 - 0 onus de inalienabilidade esta su
jeito a registo e cessa ocorrendo a morte ou inva

que:

li,dez permanente e absoluta do adquirente ou au

comprador habite

0

-fogo antes da outorga da es

a) Esteja totalmente li,quidado

0

pre<;:o do

tomaticamente .decorrido 0 prazo de sete anos
apos a aquisi<;:ao do fogo.

fogo.
'b) Esteja garantida a parte do pre<;:o que falta

pagar, ,de acordo com uma das seguintes condi
<;:6es:

10.3 -

Durante

0

prazo reiferido no n.o 10.1

os fogos destinam-se exclusivamente a residen
cia permanente dos adquirentes.

Garantida na tolnHda'de, com autoriza<;:ao
de emprestimo da institui<;:ao 'bancaria a que tenha
recorrido;
Garantida na totalidade, titulado 'por li
vran<;:a;

ANEXQ I

CO[\/lPLEXQ HABITACIONAL DE SAO GOI\lCALO
VALOR DOS FOOOS PAiRA AUENACAO

-Garantida parcial mente com autordza<;:ao do
emprestimo bancario e
vran<;:a.

'0

,restante titulado por li

N.O

PRECO DE VENDA

I

9.2 - Nos casos em que a SHES autorizar 0
pl'omitente comprador a habitar '0 fogo antes da

T1 R/IChao

0

-0

T1 Andares

5

4.500

outorga -da escritura, sera estabelecido um con
trato de :Pre--Condominio enke este e

0

Governo

/Regional. Nesse contrato se,rao espedficados os
dkeftos e obrigac;:6es condominiaisdeoorrentes da
enke,ga do fogo.
9.3 -

A SRE,S c-ompromete-se a tel' disponi

veis, para entrega aos promitentescompradores,

I
T2 :A/Chao

3

T2 Andares

33

5.400

I

6.000

os fogos e moradiasdo Complexo Hahitacional/
/Sao Gonc;:alo, ate ao dia 31 de Agosto de 1988.

13 R/Ghao

2

6.800

9.4 - Oualquer a-rraso na entrega do fogo ao
Cliente, com escritura outorgada, 'para alem das

T3 Andares

25

7.500

T3 Moradias

10

TOTAI1 'S

78

datas indicadas na alinea anterior, par causa im
putavel a SRIES, obrigarao Governo a oompensar
monetariamente ocomprador, pelas entregas, ja
e'fectuadas ,de acordocom -a taxa de operac;:6es
bancal'lias pass'ivas; praticadas nesse momento,
pella Caixa Geral de Depositos.

I

.,
"1 ...

8~500
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s.

R.

REG!AO ,L1,UT6'NOMA DA MADEIRA
GOVERNO 'REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL
DlRECCAO REGIONAL DE HABITACAO, iURBANISMO 'E AMBIENTE

BOLETIM DE INSCRICAO 1\1.°

.

ANEXO: II

CONCURSO N.o

VENDA DE ANDARES E MORADIAS

(Preencha este impressa cam letra de imprensa)

1. IDEt..tnFICACAO DO CONCORR'ENTE

NO'ME

.

DATA DE NASCiMENTO
B. I. N.o

/
DE

/
/

..
/

DO AROUIVO DE I'DENTIFICACAO DE

.................. RESI'DENCIA
TELEFONE.

..
.

G6DIGO POSTAL

LOCALIDADE

PROFISSAO

.
.

TELEFONE

LOCAL DE TRABALHO
REGIME DE BENS

ESTADO CIViL

.
..

2. CONJUGE
.

NO'IVIE
B. I. N.o

DE

/

/

DO AROUIVO DE IDENTIFICACAO

.................. PROFISSAO

..
TELEFONE

LOCAL DE TRABALHO

3. OUTRAS PESSOAS DO AGREGADO FAMILIAR

GRAU DE PAHENTESCO

..

IDADE

.
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I SERlE -

NUMERO 71

A PREENCHER PELOS SERVICOS DA D.R.H.U.A.

Foi recebido 0 Boletim de Inscric;:ao n.O

do con corrente
ao Concurso n.O

de venda de andares e

moradias em Sao Gonc;:alo.

Funchal,

de

de 198

D;R.H.UA.

4. Tendo tomado conhecimento das Normas do Concurso e subordinanda-me

a sua

inteira observancia,

proponho-me adquirir um dos fogas do presente concurso pela seguinte ordem de preferencia:

1.a PREFER~NCIA -

GRUPO MORADIAS COM ESPACO PARA CARRO o(s) tipo(s)

Pretendo exclusivamente

.

2." PREFER~NCIA -

GRUPO FOGO EM ANDAR -

3. 8 PREFERENCIA -

GRUPO FOGO EM R/CHAO -

Pretendo exclusivamente o(s) tipo[s)

.

Pretendo exclusicamente o(s) tipo(s)

..

(Riscar 0 que nao interessa)

Funchal,

10 T3

1.° GRUPO -

MORADiAS -

2.° GRUPO -

4 T1, 32 T2, 33 T3

3.° GRUPO -

1 T1, 4 T2, 4 T3

de

de 198

Assinatura do concorrente ou seu Representante,

12 DE MAIO DE 1988
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Resolut;ao n,o 559/88

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 5 de Maio de 1988, resolveu:
Aprovar uma proposta de Decreta Legislativo
Regional que define a regime de alienac;:ao de fa
gas de habitac;:ao social e terrenos, patrim6nio da
Regiao Autonoma da Madeira, e enviar a Assem·
bleia Regional, com processo de urgencia.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dentedo Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.
Resoluc;:ao

0.

0

560/88

Considerando a projecc;:ao internacional do tor
neio «Madeira Andebo! », a Conselho do Governo,
reunido em plenario em 5 de Maio de 1988, resol
veu conceder um subsfdio de 1 200 contos ao Aca
demico Clube Desportivo de Fatima destinado a
fazer face as correspondentes despesas de orga
nizac;:ao.
Este subsfdio tem cabimento na rubrica: Se
cretaria 06, Capftulo 50, Divisao 11, C6digo 71.09.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi.
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.

Esta despesa tem a seguinte cabimentac;:50
orc;:amental: Secretaria 06, Capitulo 50, Divisao 11,
C6digo 71.09.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonr;alves Jardim.

Resoluc;:ao n.o 563/88
No ambito da politica que vem sendo prosse
guida de apoio a associac;:oes e clubes para me
Ihoramento das respectivas instalac;:oes, quer so
ciais quer desportivas, a Conselho do Governo,
reunido em plenario em 5 de Maio de 1988, resol
veu conceder ao Clube Desportivo Ribeira Brava
um subsfdio de 5000 contos expressamente con
signado a conclusao d'e infraestruturas do clube.
A despesa tem a seguinte cabimentac;:ao or
c;:amental: Secretaria 06, Capitulo 50, Divisao 10,
Subdivisao 03, C6digo 71.09.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonr;alves Jardim.

Resoluc;:ao n.

O

564/88

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 5 de Maio de 1988, resolveu:
Resoluc;:ao n. 561/88
O

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 5 de Maio de 1988, resolveu:
Atribuir um subsfdio de 2 000 contos a Co
missao Organizadora do VII Festival da Canc;:ao
Infanti I, para pagamento de despesas inerentes
a realizac;:ao.

Aprovar a minuta do contrato de fornecimento
de 550 toneladas de betume asfaltico 60/70, de
que e adjudicataria a sociedade que gira sob a
firma William Hinton & Sons, Limitada.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonr;alves Jardim.

Esta despesa tem cabimentac;:ao orc;:amental
na Secretaria 06, Capftulo 03, Divisao 02, C6digo
41.00.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonr;alves Jardim.
Resoluc;:ao n.o 562/88

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 5 de Maio de 1988, resolveu:
Atribuir um subsidiode 850 contos a Associa
c;:ao de Desportos da Madeira, para comparticipa·
c;:ao nas despesas inerentes
organizac;:ao da XVI
Edic;:ao da Volta a IIha da Madeira em Bicicleta.

a

Resoluc;:ao n.O 565/88
Ap6s ter ponderado inexistirem quaisquer
inconvenientes ourazoes obstativas, 0 Conse
Iho ·do Governo, reunido em plenario em
5 de Maio de 1988, resolveu autorizar a socie
dade comercial «'Caldeira, Pestana e Almeida,
Lda.», concessionaria da explorac;:ao do Cafe-Res
taurante «Golden Gate», no contrato de cessao
de explorac;:ao que celebrou com a Regiao Auto
noma da Madeira mediante escritura publica lavra
da no Notariado Privativo do Governo, em 11 de
Setembro de 1986, a ceder a sua posigao contra
tual
sociedade comercial que gira sob a firma
«Jorge Caldeira, Lda.», sediada provisoriamente na

a
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I SERlE -

.. Vivenda Olavon, ao Caminho dos Saltos, desta
cidade do Funchal, assim dando cumprimento ao
expressamente estipulado pelo n. o 1 do artigo 424. 0
do C6digo Civil.

NUMERO 71

Resolm;:ao n.O 566/88

Esta autoriza<;ao fica obviamente condicionada
desta ultima socie
dade, de todas as inerentes responsabilidades con
tratuais.

Em aditamento a Hesolu<;ao n. O 517/88, de 28
de Abril, a Conselho do Governo, reunido em ple
nario em 5 de Maio de 1988, resolveu autorizar a
pagamento do Processo de Despesa n. O 196/88/GF,
da Secretaria 08 - Capitulo 01 - Divisao 01.00
C6digo 40.00 - Alinea A).

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

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

a expressa assun<;ao, par parte

Prec;:o deste numero: 40$00

-"""""------"""""'-~-'7B-----~"~--~~-~---

• Toda a correspondencia, quer ofi.

I~

ASS I NAT U R A 5
As Ires series Ano ... 3 200$
Semeilre
1 600$
clal, quer relativa a anuncios e a 'I As duas series.
2800$
1 400$
700$
assInaturas d0 Jorna r OficiaI de v eA,1' " se'rl'e
• ... 1 400$
; A 2." serle
1 400$
700$
ser dirlgida a Secretaria-Geral da
A 3." serle
1 400$
700$
Presidencia do Governo Regional
Numeros e Suplemenlos - pre~o por paglna: 4$00
A estes valoras acrescem os portes de correio
da Madeira..
(f'ortaria n. O 148/87, de 7 de Dezembro)
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Execu~ao
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gratica oil

c

IMPRENSA REGIONAL DA MADEIRA. E. P.• -

de 70$00

a Iinha, acrescioo do respectivo
I. V. A., dependendo a sua publi
cal(ao do pagamento antecipado a
efectuar na Secretaria-Geral da Pre
'd' . d G
I d
·overno Regiona
a
51 encla
0
Madeira •.
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