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SUP'LEMENTO
SUMARIO
SECRETARIAS REGIONAIS DO PLANO
E DA ECONOMIA

Considerando que, respeitando-se a ciassifj
cagao funcional, ate

eria a rubrica para equipamento do Laborat6rio Ouf
mica-Agricola, que

Se

encontra em constrU<;ao, na

e 0 capitulo, ha,

na rubrica do orgamento para 1988, deste Governo,
da Secretaria 08 -

Portaria n.' 27/88:

a subfungao,

Capitulo 50 -

Divisao 01.05

C6digo 71.09, sa!do bastante para ocorrer aque

la necessidade. na referida quantia;
Manda 0 Governo da Regiao Aut6noma da Ma

Camacha,

SECRETARIAS REGiONp,lS DO PLANO
E DO EOUIPAMaHO SOCIAL

deira. pelos Secretarios Regionais do Plano e da
Economia. ao abrigo da faculdade que 0 Decreto
-Lei n.O 46/84, de 4 de Fevereiro, Ihe confere, 0

Pcrtaria no' 26/88:

seguinte:

Fixa a rep2,rti<;:ao dos encargos pelos anos econ6m'cos

1.°) -

ern que executa a ernpreitada do ·Viaduto sabre a
Ribeira do Porto Novo e seus acessos".

SECRETARIA REGlm~AL DOS ASSUNTOS SOCIAlS

a criag80,

no orgamento para

o ano de 1988, do Governo da Regiao Aut6noma da
Madeira, da rubrica da Secretari3 08 -

50 Despacho

Proceder

Divisao 02.04 -

Capitulo

C6digo 71.09, com 0 mon·

tante de 70000000$00 [setenta milh6es de escu

Cria 0 premia "Madeira Medica. e res,')ectiv() Hegu

dos), destinada ao equipamento do Laborat6rio
Quimico-Agricola. em constru<;:ao, na Camacha, por
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transferencia. da mesma quantia, da verba, do ci
tado orgamento, da Secretaria 08 Divisao 01.05 -

Capitulo 50

C6digo 71.09. de conform ida

de com 0 mapa anexo, que faz parte integrante

Portaria n.O 27/88
Considerando a necessidade de se proceder

a criagao,

no orgamento de 1988, do Governo Re

gional da Madeira, da rubrica para equipamento
do Laborat66rio Quimico-Agricola, que se encon
tra em construgao, em fase de conclusao, na Ca

da presente Portaria.
2.°) -

Esta Portaria entra imediatamente em

vigor.
Secretarias Regionais do Plano e da Econo
mia. Assinada aos 88.5.9. -

0 Secretario Regional

macha, com 0 montante de 70000000$00 (setenta

do Plano. Miguel Jose Luis de Sousa. - 0 Secre
far·i'O Regional da 'Economia. RuI Emanuel Baptista

milh6es de escudos);
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Projecto de desenvolvimento agricola do Por
to Santo - C.E.E.
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SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAlS

Portaria n. 26/88

A revista «Madeira Medica» e uma publica
<;:ao peri6dica, propriedade da Secretaria Regional
dos Assuntos Sociais, que se tem revelado ins
trumento de grande importancia para os profissio
nais de saude da Regiao nao s6 em termos de
consLJlta mas tambem, e principalmente, como vel
culo privilegiado na divulga<;:ao de estudos e tra
balhos de natureza tecnico-cientifica nos varios
dominios da ciencia medica.
Ha, assim, que estimular cada vez mais tanto
a participayao dos profissionais de saude na ela
boracao de trabalhos destinados a publica<;:ao na
revis·ta como eleva<;:ao do nlvel tecnico e cientffico
desses mesmos trabalhos.
Por outro lado, ha que tomar em considera
gao todos os colaboradores que, desde 0 primeiro
numero tornaram passlvel a edi<;:ao da revista «Ma
deira Medica». Ness'e sentido, 0 regulamenta ago
ra aprovado contera uma norma excepcional espe
cificamente destinada a contemplar as trabalhos
publicadas naquela revista desde a sua fundagao.
Nestes termos, determino:

O

Dando cumprimento ao disposto no n. 01 do
Art. 10.° do D.-Lei 211/79 de 12 de Julho aplicado
a R.A.M. atraves da Resolu<;:ao n.O 417/79 de 13
de Dezembro posteriormente revogado na sua com
petencia pelo D.L. 227/85 de 4 de Julho e apli
cado a esta Regiao Aut6noma pela Resoluyao n.O
865/85 de 27 de Julho, manda 0 Governo Regional,
atraves dos Secretarios Regionais do Plano e do
Equipamento Social, 0 seguinte:
O

o

1 Os encargos or<;:amentais a aplicar na
empreitada de «Viaduto sobre a Ribeira do Porto
Novo e seus acessos», adjudicada ao cons6rcio
formado pelas firmas Zagope Empresa Geral
de Obras Publicas Maritimas e Terrestres, S.A. e
Tecnovia, Infraestruturas Jose Guilherme Costa,
Lda., encontram-se escalonados na seguinte forma:
-
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Ano Econ6mico de 1988 Ano Econ6mico de 1989 Ano Econ6mico de 1990 -

180000000$00
395 000 000$00
44900000$00

2 - Esta Portaria entra em vigor em 19 de
Maio de 1988.
Assinado em 19.5.88. - 0 Secretario Regional
do Plano, em exercfcio, Rui Emanuel Baptista Fon
tes. - 0 Secretario rRegional do Equipamento So
oial, Jorge Manuel Jardim Fernandes.

Despacho

1-

E criado 0 premio« Madeira Medica».

2 - 0 premio «Madeira Medica» e de natu
reza pecuniaria e a sua atribuic;:ao e montante re
gem-se pelo regulamento anexo ao presente des
pacho e do qual faz parte integrante.
3 -

0 valor do premio «Madeira Medica» e
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suportado par verbas do orc;amento da Secretaria
Regional dos Assuntos Sociais.

- Um elemento do Conselho Cientffico e ou
tro do Conselho Redactorial como vogais.

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais, 6
de Maio de 1988. - 0 Secretario Hegional dos
Assuntos Sociais, Manuel Jorge Bazenga Marques.

Artigo 5.°

REGULAMENTO DO PREMIO
«MADEIRA MEDICA»
Artigo 1.

0

{Class'fica~

dostrabaJlhos e

atribuj~o

do Premlo)

1 - No princfpio de cada ana a juri reunira
para apreciac;:ao do melhor trabalho publicado nos
numeros da revista «Madeira Medica» correspon
dente ao ana anterior.
2 - As decis6es do juri serao tomadas par
maioria, nao podendo haver empate.

(N,atureza e finalidade)

3-

0 juri podera atribuir menc;:6es honrosas.

Premia «Madeira Medica», neste regula
menta designado par Premia, e de natureza pecu
niaria e tem par finalidade distinguir a melhor tra
balho publicado anualmente na revista «Madeira
Medica».
Artigo 2.°

4-

Nao ha recurso das decis6es do juri.

o

{Valor)

o Premia tem a valor de Esc.: 100000$00
(cem mil escudos).
Artigo 3.°
(Atribuh;io)

o Premia sera atribuido par um juri para a
efeito expressamente constituido.

5 - Ao juri fica reservado a direito de nao
atribuir a premia au menc;:6es honrosas, desde que
a qualidade dos trabalhos a nao justifique.
Artigo 6.

0

(Entrega do Premio)

1 - 0 Premia, acompanhado pelo respectivo
diploma, e entregue pelo juri, em sessao cientffica
solene e publica, no 1.° semestre de cada ana.
2 - Na mesma sessao serao igualmente en
tregues as diplomas comprovativos das menc;6es
honrosas atribufdas.
Artigo 7.°

Artigo 4.°

(Atribui~o do Premio pela p'rimeira vez)

(Juri)

o juri a que se refere a artigo anterior, a no
mear pelo Secretario Regional dos Assuntos So
ciais, e composto par tres elementos dos 6rgaos
da Revista «Madeira Medica» nas seguintes con
dic;6es:
-

Um elemento da Direcc;ao como presidente

1 - Atendendo as caracterfsticas do Premia na
sua atribuic;ao pela primeira vez, ficam admitidos
a concurso as trabalhos publicados em todos as
numeros da revista «Madeira Medica» ja editados.
2 - A sessao solene da atribuic;:ao do Premia
pela primeira vez realizar-se-a durante a ana de
1988.
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Prel;o deste numero: 16$00
.roda a correspondencia, quer of i
cial, quer relativa a anuncios e a
assinaturas do Jornal Oficial deve
ser dlrlglda

a

Presidencla

do Governo Regional

da Madeira•.

Secretaria-Geral da

As
As
A
A
A

ASSINATURAS
1600$
Ires series Ano... 3 200$
~emeslre
1400$
duas series •
2 800$
l.. serle
•... I 400$
700$
700$
2.- serie
I 400$
3.- serie
I 400$
700$
Numeros e ~uplemenlos - pre~o por pagina: 4$00
A esles valores acrescem os portes de correia
(Porta ria n,O 148/87, de 7 de Dezembro)

Execu~aQ

grafica

aa

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

e

,,0 prego dos anuncios
de 70$00
a linha, acresci~o do respective
1. V. A" dependendo a sua pub Ii·
caglio do pagamento anteclpado a
efectuar na Secretaria-Geral da Pre
sidencia do Governo Regional de
Madeira •.
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