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ResoJuc;:iiJo n.' 617/88:
Ratifica a despacho de 4 de Jane'ro de 1988, do Se
cretario 'Regiona l do Equipameni.o Social que autorizou
aexecu<;ao dasobras de terraplenagem do Campo
de Futebol da Camacha par administrac;ao directa bem
como a abertura e reaHzsc;ao de concursoslimitados
para as especi,ali'dades de .fornecimento e <instalac;ao
de um sistema de rega», «arrelvamento e vedac;ao»
e «construc;.ao de balnear,ios».

Reso!uc;:ao n.' 618/88:
Aprova a minuta do contrato de fornecimento de se~e
hates destinados ao Laborat6rio Qufmico-Agrfcola
(Camacha).

Resoluc;:ao n.' 619/88:
Aprova a minuta do contrato de fornecimentoe man
tagem de equipamento mecanico de produc;ao e distri
buic;ao de vapor eaquecimento central dos Hospitals
da Cruz de Carvalho e dos Marmeleiros.

Reso:'uc;:ao n.' 620/88:
Concede aval da Regiao a sociedade denominada «'P~.
ROtA DE MACHICO SOCIEDADE DE PESCAS UMI
T,A;DA., no montante' de 35 000 000$.
'

ResoJuc;:ao n.' 621/88:
Ratifica a despacho de 12 de Abril de 1988 do Secre.
tario Regional do Equipamento Social que autorizou
a abertura e 'realizac;ao de concurso limitado para
adjudicac;ao da empreitada de «alargamento dos dois
tunei's - entre a Ponta do Sol e a Madalena do 'Mar •.
Resol'U~o n.' 622/88:

Aprova a min uta do cont:rato de empreitada de cons
truc;ao de um navio de 400 passageiros, de que e
adjudicataria a sociedade denomi.nada .FAiREY MARIN
TE~NIK (UK) LIMITED •.
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PRESIDENCIADO GOVERNO REGIONAL
Resolu~ao

o

n.O 617/88

Conselho do Governo, reunido em plena
rio em 12 de Maio de 1988, tendo em considera

Segunda-feira, 6 de Iunho de 1988
gao a necessidadedo Campo de Futebolda Cama
cha 'estar devidamenteconstruido e arrelvado para
a inicio da proxima epoca, resolve ratificar a des
pacho de 4 de Janeiro de 1988 do Secretario Regio
nal do Equipamento Social, que autoriza a execu
gao das obras de terraplenagem por administra<;:80
directa atraves dos melos proprios da Secretaria
Regional, atraves do pessoal e equipamento da Oi
rec<;:ao Regional de Obras Publicas, bem como a
de abertura de concursos limitados para as espe
cialidades de «Fornecimento e Instala<;:ao de um
Sistema de Rega», «Arrelvamento», "Vedagao» e
«Construgaode Balnearios».
A cobertura or<;:amental para estes trabalhos
sera dada atraves da rubrica n. D 04/50/15.05/71.09,
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.

Resolu~ao

n.O 618/88

o Conselho do Governo, reunido em plena
rio em 21 de Maio de 1988, resolveu:
Aprovar a minutado contrato de fornecimen
to de sete hates destinadas ao Laboratorio Ouimi
co-Agricola (Camacha), de que e adjudicataria a
sociedade denominada Estabelecimentos Barra!, Li
mitada e,delegar os poderes de representagao da
Regiao Autonoma da Madeira, na assinatura do
contrato, no Secretario Regional da Economia.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.
Resolu~ao n.O 619/88

o Conselho do Governo, reunido em plena
rio em 12 de Maio de 1988, resolveu:
Aprovar a minuta do contrato de fornecimen
to e montagem do equipamento mecanico de pro
du<;:ao e distribui<;:ao da vapore aquecimento cen
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tral dos Hospitaisda Cruz de Carvalho e dos Mar
meJeiros, de que e adjudicataria a sociedade que
gka sob a firma Montoya & Amorim, Limitada.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i 
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gon9alves Jardim.

Resoluc;ao n. 620/88
O

Ao abrigo dodisposto no artigo 7.° do Decre
ta Regional n. O 23/79/M, de 'i6 de Outubro, a Con
selhodo Governo, reunido em p!enario em 21 de
Maio de 1988, resolveu conceder a aval da Regiao
empresa de pescas «Perola de Machico, Socie
dade de Pescas, Lda.», com sede ao sitio da Banda
de Alem, freguesia e concelho de Machico, para
garantir uma opera<;:ao decredito no montante de
35 000 000$00, a contrair junto do Banco Pinto e
Satta Mayor.
A opera<;:ao decredito destina-se constru<;:ao
de urna embarca<;:ao de pesea polivalente de 28.50
metros de comprimento (fora a fora], que se dedi
cara fundamentalmente acaptura de tunideos, tra
tando-se de um investimento com cabimento no
Plano de Desenvolvimento do Sector das Pes cas
Regional.
Este aval teraa dura<;:ao maxima de 120 dias
acontar ciesta data, e e eoncedido sob condi9ao
de ser efectuada hipoteca da embarca<;:ao a favor
da institui<;:ao bancaria, eXligindo 0 aval pessoai
dos sacios e respectivos conjuges e seguro a fa
vor daquela institui<;:ao como credor privilegiado.
Mais resolve incumbir 0 Secretario Regional
do Plano de outorgar no respectivo terma de aval.

a

a

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gon9alves Jardim.
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ResohH;:ao n. 621/88
O

Tendo em cOilsidera<;:ao a necessidade de pro
ceder, de imedjato, aos trabalhos de alargamento
dos dois Tuneis situados entre as freguesias da
Ponta do Sol e Madalena do Mar, assegurando a
beneficia<;:ao do trafego rodoviario e rnelhores con
di<;:6esde segman<;:a de transeuntes;
Considerando que a epoca que deeorre e a
mais aconselhavel para trabalhos de tal natureza;
o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Maio de 1988, re'Solveu ratificar 0 des
paeha de 12.04.88 do Secretario Regional do Equi
pamento Social que autoriza a abertura de Concur
so limitado para a obra de «A!argamento dos dois
Tuneis - entre a Ponta do Sol e a Madalena do
Mar».
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi·
dente do Governo Hegional, Alberto Joao Cardoso
Gon9aives Jardiril.

Resoluc;ao n. 622/88
O

o

Consalho do Governo, reunido em plena
rio em 21 de Maio de 1988, resolveu:
Aprovar a minuta do contrato de empreitada
de constru<;:ao de um navio de 400 passageiros, de
que e adjudicataria a sociedade denominada «Fai
rey Marinteknik (UK), Limited», e, delegar os po
deres de representa<;:ao da Regiao Autanoma da
Madeira, na assinatura do contrato, no Secreta'rio
Regional do Plano.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonr;alves Jardim.
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