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ASSEMBlEIA REG!ONAL
De~reto

Legislativo Regional n" 6/88/M:

'Da

nova redacc;ao a alinea cJ do artigo 2.° do Decreto
Legis'ativo Regional n.O 6/84/M, de 28 de Junho (cria
o Conselho Permanentedas Comunidades Madeken
ses).

Decreta Legislativo Regional n.' 7/88/M:
Estabelece na Regiao AuMnoma da Madeira a regime
silvo-pastoril. Revoga a Decreta Regional n.O 21/79,
de 27 de Setembro.

GOVERNO REGiONAL
Decreta Regulamentar Regional no" 14/88/M:

Aplica a Regiao Autonoma da 'Madeira 0 Decreta-Lei
n.O 91-A/88, de 16 de Marc;o, referente a apoios tecni
cos, materiais e finance,iros as assoc'ac;6es de estu
dantes.

Quarta-feira, 8 de Junho de 1988
Resoluc;:iio n.O 629/88:

Autoriza a realizac;ao de uma transferenoia financeira
a favor cia Direcc;ao Regional dos Partos, no montante
de 51 600$00.
Resolu~ao

n.' 630/88:

ALribui urn 3ubsfdio a Uniao das Cooperativas Agrf
colas de Lacfcfnios e de Produtores de Leite da Ilha
da
~Jladeira
(U.C.A.L.P.L.I.M J, no montante de
21 282039$.
Resolu(fR,O n.O 631/88:

Autoriza a promoc;ao de Ricardina Paula 'Castro Abreu
;Jara a lugar de operador de registo de dados pri;noipal
do quadro do pessoal dos servic;os de informatica da
Secretaria Regional do Plano.
Resolul;ao n.O 632/88:

Nomeia Maria Lidia Miranda Nunes para urn lugrz,r de
3.° oficial do quadro do pessoal da D'rec<;ao Hegiona l
de Financ;as.
Reso)w;:@io n.O 633/88:

PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL
Reso!u~ao

n.O 623/38:

Aprova a minuta do contrato de empreltada de asseil
tamento da conduta elevatoria e adutora gravftica do
sistema dos Socorridos.
Reso1ul;'§O n.' 624/88:

RecHfica a Resoaluc;ao n.O 562/88, de 5 de Maio.
Reso'u~?Q 0.° 625/88:

Rcctifica a Reso!uc;ao n.O 560/88, de 5 de Maio.
REs.ohJ~aQ

n.O 626/88:

Rectifica a Resoluc;a'D n.O 591/,88, de 12 'de Maio.
ResoIUl;a,o 0.' 627/88:
Autoriza a -promo<;ao de~lia Maria Fernandes Abreu
Dias para a categoria de fotocopista de 2.' classe do
quadro do pessoa,1 do Instituto Superior de Artes P;as
ticas da Madeira - Secretaria Regional da Educac;ao.
Re'so!w;:-jo n.' 628/88:

Autoriza a rcalizac;ao de uma transferencia financeira
a favor da Direcc;ao Regional dos Fortos, no montante
de 33 300 000$.

Autoriza a progressao des funcionarios inseridos em
carreiras horlzon,ais do quadro de pessoal da Direcc;:o
Regional dos .t\eroportos.
R~so!l!~ao

n.0634/88:

Nomeia Antonio Miguel Ca;deira para um lugar de
marinhe:ro de 2.' classe do quadro do p'essoal da Se
cretaria Regional do Plano.
Resoluc;:ao n.O 635/88:

Nomeia Car'os Alberto da Silva 'Felix para urn lugar
de auxiiiar administrativo de 2.' classe do quadro do
pessoal da 0: recc;:ao Regionai dos Aeroportos.
Res·olu~f,o

n.' 636/88:

Nomeia Henrique Jardim Bacanhim para urn lugar de
fluxil'ar administrativo de 2.' classe do quadro do
pessonl da Direcc;ao Regional dos Aeropcrtos.
Resoli.lI;ao n.' 637/88:

Autoriza 0 trespasse da concessao de explorac;:ao das
lojas «O;Jen Disco» e «Frutaria» da Marina do Funchal
do actual concessionar,io Jose Manuel 'Pestana Franc;:a
para a sociedade que gira sob a firma .FR.ANQA, Pi,TA
E RAMOS, L1MITADA».

474

----------------------

Aesoiw;:ao n.O 638/88:
Autoriza a Secretaria Regional do Plano a proceder a
liquida9iIo da importane'a de 4851 611$', relativa a ju
ras concernentes de empl'estimos obrigacionistas cx:n
trafdos pela Regiao,
Reso!Ul;:ao

11.°

ResolUl;:ao n.O 640/88:
Atribui um apo'o financeiro a Camara Municipal de
S. Vicente, no montante de 18000000$.
Resolu~ao "" 641/88:

Atribui urn apoio financeiro a Camama Municipal de
Santa Cruz, no montante de 6500000$.
Resolut;:ao n .. 642/88:

Atr'ibui uma comparti9ao '8 Camara Municipal do 'Porto
Santo, no montante de 1 500000$.
Resolut;:ao n.O 643/88:

Atribui urn apoio fnanceiro 8 Camara 'Municipal de
Machico, no montsnte de 850 ODDS.
Resolut;:iio "" 644/88:

Mribui urn a;Joio financeiroa 'Camara MuniCipal de
Machico, no montante de 5850000$.
Resolw;:ao n: 645/88:

Concede um subsidio ao Cine-Forum do Funchal no
montante de 475 333$.
Resolut;:ao n.O 646/88:

Concede urn subsfdio 8 artista Cecilia Cardoso, no
montante de 125000$.
Resolut;:ao n" 647/88:

Autoriza a adm'ssao de Filipe Camara Olim Marote,
com a catego'ria de praticante de lavador de viaturas,
para prestar servii;o n,o ambito da Direci;ao de Ser
vii;oS do Parque do Material e Equipamento Mecanico.
Resolw;:ao n.O 648/88:

Autoriza a admissao de Car'os Jorge Nunes Spinola,
com a categoria de preparador de Laboratorio de 2.'
classe, para prestar serviC;<l no ambito do Laborat6rio
Reg'cnal de Engenhari3 CiVil.
Rcsolut;:ao n" 649/88:

Autoriza :'\ admissa-o de Joao Paulo Sousa de Jesus,
com a categoria de tecnico-adjunto de 2.' classe, para
prest3r servii;o no ambito da Direc9ao Regional do
Saneamento Basico.
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ASSEMBlEIA REGIONAL
Decreto legislativo Regional n.O S/88/M
de 6 de Junho
Alteral;:8iO da a'inea c] do artigo 2.'

639/88:

.I\tribui uma comparticipa<;:ao financeira a Camara Mu
nicipal do Funchal, no montante de 10000000$,

I St:RIE -

do Decreto leg!slativo Reg-i,ena,! n.O 6/84/M, de 23 de Junho

Considerando que 0 ConseJho Permanente das
Comunidades Madeirenses, 6rgao criado atraves
do Decreto Legislativo Regional n.O 6/84/M, de
28 de Junho, se revefou de fundamental importan
cia para a execu;;;ao da politica de emigragao
adoptada pelo Governo da Regiao Autonoma da
Madeira;
Considerando que desde 1984 tem vindo 0
Conselho Permanente das Comunidades Madeiren
ses a revelar-se como um orgao decisivo no esta
belecimento de contactos entre orgaos de governo
proprio da Regiao Autonoma e as comunidades
de madeirenses emigrados;
Considerando a experiencia adquirida no pri
meiro mandato dos membros do referido Conse!ho
Permanente (1984-1988) e 0 facto de 0 Governo
Regional entender que as comunidades no estran
geiro deve ser dada uma oportunidade para se pro
nunciarem sobre todas as quest6es relacionadas
com a politica regional;
Considerando ser a comunidade madeirense
no Brasil, apesar de dispersa, uma das mais nume
rosas, justificando, par isso, uma representa<;:80
no Conselho Permanente mais consentanea com
essa sua dimensao:
Assim:
A Assembleia Regional da Madeira, nos te:-
mos da a!inea a) do artigo 229.° da Constitui<;:ao,
aprova, para valer como lei, 0 seguinte:
Artigo 1.° - A alinea c) do artigo 2.° do De
creto Legislativo Regional n.O 6/84/M, de 28 de
Junho, passa a tel' a segulnte redac<;:ao:
Dais representantes da comunidade madeiren
se residente no Brasil.
Art.o 2.° - a presente diploma entra em vigor
no dia seguinte 80 da sua publicac;:ao.
Aprovado em sessao plenaria em 28 de Abril
de 1988.

a

Presidente da Assembleia Regional, Jorge

Nerio Praxedes Ferraz Mendon<;a.

Assinado em 17 de Maio de 1988.
Res,olul;ao n.O 650/8S:

Determina a ,integrai;ao de Maria Celina Coelho num
lugar de auxiiiar de limpeza no quadro do pessoal da
Secretaria Regiona' do 'Equ'p3mento, 80ci31.

Publique-se.

a Minstro da Republica para a Regiao Aut6no
ma da Madera, Uno Das !'viiguer.

8 DE JUNHO DE 1988
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Decreta Legislativo Regional n.O 7/88/M
de 6 de Junho
Estabelece na RegUla Autonoma da Made,jra
o regime sHvocpasto,ril

A floresta desempenha um papel de inequf
voca importancia na conservar;;ao dos equiifbrios
fundamentais.
Essa importancia e tanto maior numa regiao
com as caracterfsticas da Regiao Aut6noma da
Madeira (RAM), onde os seus extraordinarios de
clives impoem a tomada de medidas especiais de
defesa contra a erosao, tendo por objectivo a im
prescindfvel conservar;;ao do solo e das aguas e,
por outro lade e por consequencia, 0 desenvolvi
mento da agricultura.
Sendo assim, nao e de modo algui11 conve
niente nem justo que se persista no habito de
criar gada nas nossas senas, em regime de liber
dade, porquanto essa liberdade e tanto mais ape
tecida quanta menor e a consciencia dos efeitos
nocivos de uma tal conduta, que podera com pro
meter tudo quanto com imenso esforr;;o e dispen
dio de verbas se tem vindo a executar.
Embora esta materia tenha sido regulada com
o estabelecimento de um regime silvo-pastoril
atraves do Decreto Regional n.O 21/79, de 27 de
Setembro, a realidade factual tem vindo a demons
trar a insuficiencia e ate mesmo ineficacia, em
certos casos, daque'e diploma.
Importa, pois, instituir um novo regime silvo
-pastoril para a harmonizar;;ao das actividades silvf
cola e de pastorfcia, destinado a aumentar a pro
tecr;;ao das florestas da RAM e contribuir, assim,
para a salvaguarda do potencial de produtividade
da agricultura.
De resto, se outros argumentos mais fortes
nao existissem, a nossa integrar;;ao na Europa co
munitaria seria uma razao suficiente para este di
ploma.
Nestes termos:
A Assembleia Regional da Madeira decreta,
nos termos da alinea a) do artigo 229.° da Consti
tUir;;ao,
seguinte:

°

Regime silva-pastorH

Artigo 1.° - Zona de pastoreio e toda a area
onde e possivel a apascentar;;ao de gado capri no,
bovino e ovino.
Art.O 2.° - 1 zonas de pastoreio:

Na RAM sao havidas como

a) Baldios das serras do Poiso;
b) Zona do Curral Falso (Ribeira da Janelaj
/Seixal) ;
c) Zona da Terra Cha (Seixal);
d) Lombada das Vacas (concelho de Sao Vi
cente) ;
e) Zona do Cascaiho (Sao Jorge);
f) Zona do Pico do Eixo e Cava da Roda;
g) Serras de Santo Ant6nio;
h) Aguas pendentes para sui do concelho da
Ribeira Brava, Ponta do Sol e Calheta;
i) Aguas pendentes para sudoeste do conce
Iho de Porto Moniz;
j) Zona do Chao da Lagoa.

2 - Exceptuam-se das zonas previstas no nei
mem anterior as seguintes areas:
a) Cabeceiras das ribeiras;
b) Cimos dos caber;;os;
c) Encostas muito declivosas;
d) Nascentes de cursos de agua;
e) Onde se verifiquem indfcios de erosao.
O

3 - A delimitar;;ao das zonas previstas no n.
sera efectuada mediante portaria do Secretario
Regional da Economia.

Art.O 3.° - A apascentar;;ao ou simples entrada
de gada fora das zonas previstas no n.O 1 do artigo
anterior e proibida; nas propriedades particulares,
a apascentar;;ao ou simples entrada de gada s6 e
permitida em boas condir;;oes de encaber;;amento
e quando haja completa e perfeita vedar;;ao.
Art.o 4.° - E proibida a apascenta<;ao ou sim
ples entrada de gada suino nas zonas de pastoreio.
Art.o 5.° - 0 gado cuja apascentar;;ao e permi
tida nos termos do artigo 1.° devera ser arreba
nhado e devidamente encaber;;ado, s6 se admitindo
a livre apascentar;;ao a titulo excepcional e por pe
dodo a determinar pelo servir;;o competente da
Secretaria Regional da Economia (SRE).
Art.o 6.° - 1 - A apascentar;;ao s6 e permitida
as associar;;oes de pastores ou proprietarios de
gada, legalmente constitufdas, mediante previa
autorizar;;ao da SRE atraves dos servir;;os florestais.
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2 - Quando se trate de baldios e logradouros
comuns, aquela autorizagao s6 devera ser conce
dida depois de ouvidas as comiss6es de utentes
e compartes, caso existam.

3 - A autorizagao prevista nos numeros ante
riores e valida pelo perfodo de um ana, findo a qual
podera ser renovada a pedido da associagaa inte
ressada.
Art.o 7.° - 1 - As infracg6es ao presente di
ploma constituem contra-ordenac;:ao punivel com
coima de 200$ a 200 000$.
2 - A negligencia e punida ate metade do
montante maximo da coima prevista no numero
anterior.

3 - As coimas aplicadas as pessoas colecti
vas poderao elevar-se ate aos montantes maximos
de:
a) 3 000 000$ em caso de dolo;
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ra, incorrendo ainda 0 proprietario no pagamento
da respectiva coima.

3 - 0 gado que se introduza em terrenos
privados com culturas susceptfveis de serem dani
ficadas podera ser abatido pelos proprietarios des
ses terrenos, caso a sua captura seja impossivel
ou perigosa.
Art.o 12.° - 1 - Se nao for conhecido 0 dono
do gada, 0 funcionario fiorestal competente man
dara afixar avisos nos lugares circunvizinhos mais
proximos au envia-Ios-a para este fim ao presiden
te da junta de freguesia, anullciando a apreensao
do gado, sua especie e numero de cabegas, 0 local
onde esta guardado e 0 prazo dentro do qual deve
ser reclamado, sob pena de se proceder a sua
venda.
2 - Se 0 dono do gada se apresentar a recla
ma-Io, este ser-Ihe-a entregue nos termos do n.O 1
do artigo anterior.

4 - Podera, a titulo de sangao acessoria, ser
apreendido 0 gado encontrado em flagrante contra
-ordenagao.

3 - Se a dono do gado apreendido nao se
apresentar a prestar caugao ou a satisfazer a coi
ma e mais despesas dentro de 48 horas, proceder
-se-a a venda dos animais, com previa autorizagao
superior.

A determinagao da medida da coi
ma far-se-a em fungao da gravidade da contra-orde
nagao, da culpa e da situagao economica do agente.

ArLo 13. 0 - 0 montante das coimas aplicadas
pelas contra-ordenag6es previstas neste diploma
constitui receita propria na RAM.

2 - Sem prejuizo dos limites maximos fixa
dos no artigo anterior ,a coima devera, sempre
que possivel exceder 0 beneficio economico que
o agente retirou da pratica da contra-ordenagao.

Art.o 14.° - Na apreciagao e julgamento das
contra-ordenac6es constantes deste diploma obser
var-se-a 0 dis'posto no Decreto-Lei n.O 433/82, de
27 de Outubro, e demais legis!agao aplicavel.

Art.o 9.° - Compete a Secretaria Regional da
tutela, atraves dos servigos florestais, 0 processa
mento das contra-ordenag6es e a aplicagao das cOI
mas previstas no presente diploma.

Art.o 15.° - 0 Governo Regional publicara os
regulamentos necessarios a execugao do disposto
no presente diploma.

b) 1 500 000$ em caso de negligencia.

8.° -

1 -

Art.o 10.° - Compete a Direcgao dos Servigos
Florestais exercer a fiscalizag8.o do cumprimento
das normas do presente diploma.

Art.o 16.° - E revogado 0 Decreto Regional
n.O 21/79, de 27 de Setembro.
Art.o 17.° - 0 presente diploma entra em vigor
30 dias apos a sua publicac;ao.

Art.o 11.° - 1 - Cabera aos servigos flores
tais a apreensao do gada encontrado em flagrante
contra-ordenagao das disposig6es do presente di
ploma e de toda a legislagao a publicar sabre 0
mesmo assunto, 0 qual so sera entregue aos seus
legitimos proprietarios quando seja efectuado a
pagamento da importancia da coima, do valor dos
danos causados e das despesas que resultem de
tal apreensao ou prestem caugao id6nea.

Presidente da Assembleia Regional, Jorge
Nelia Praxedes Ferraz Mendom;a.

2 - 0 gada referido no numero anterior sera
abatido se se tornar dificil ou perigosa a sua captu

Ministro da Republica para a Regiao Aut6no
ma da Madeira, Lino Dias Miguel.

Aprovado em sessao plenaria em 23 de Marc;o
de 1988.

o

Assinado em 19 de Abril de 1988.
Publique-se.

o

8 DE JUNHO DE 1988
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GOVERNO REGIONAL
D'e'creto Regul',amenrtar Regional n. 14/88/M
O

de 6 de Junho

a

Aplica~ao

Regiao Aut6n<lma da Madeira do Dooreto:.Lei

n.' 91-A/88, de 16 de Ma~o •.referente a apo:'os tecnlcos,

materi.ais e financeiros as associal~oe's de estudantes

Considerando que pelo Decreta-Lei n. 91-A/88,
de 16 de Marya, se regulamentou a exercicio dos
direitos das associayoes de estudantes, previstos
na Lei n.O 33/87, de 11 de Julho, na parte respei
tante aos apoios tecnicos, materiais e financeiros;
G

Considerando que importa adaptar aquele di·
ploma as especificidades pr6prias da Regiao Aut6
noma da Madeira, tendo em conta a competencia
dos 6rgaos da administrayao regional:
Nos termos da alfnea b) do artigo 229.° da
Constituiyao da Republica Portuguesa e da a!inea
b) do artigo 33.° do Decreta-Lei n.O 318-D/76, de
30 de Abril, a Governo Regional decreta a se
guinte:
Artigo 1.° - Aplica-se, pel a presente diploma
a Regiao Aut6noma da Madeira a Decreta-Lei n.O
91-A/88, de 16 de Marya, com as adaptayoes cons
tantes dos artigos seguintes.
Art. 2.° As competencias atribuidas ao
membra do Governo responsavel pela area da ju
ventude serao exercidas na Regiao pelo Secretario
Regional da Educayao.
G

Art. o 3.0 - As atribuiyoes cometidas ao Fundo
de Apoio aos Organismos Juvenis (FAOJ) serao
exercidas na Regiao pel a Direcyao Regional da Ju
ventude e de Estudos e Planeamento Educativo.

Aprovar a minuta do contrato da empreitada
de assentamento da conduta elevat6ria e adutora
Gravitica do Sistema dos Socorridos, de que e
adjudicataria a sociedade que gira sob a firma
Sondagens e Fundayoes A. Cavaco, Lda.
Presidencia GO Governo Regional. - 0 Pres!
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gonc;alves Jardim.

Rescluyao

0.

0

624/88

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Maio de 1988, resolveu:
Rectificar a tear da Resoluyao n.O 562/88, de
5 de Maio, no que diz respeito ao c6digo da rubrica
onde a despesa fOi cabimentada, que passa a ser
a seguinte:
Secretaria 06, Capitulo 06, Divisao 00/00, C6
digo 41.00-8.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gonc;alves Jardim.

Resoluyao

0.

0

625/88

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Maio de 1988, resolveu:
Rectificar a tear da Resoluyao n. 560/88, de
5 de Maio, no que diz respeito ao c6digo da rubrica
onde a despesa foi cabimentada, que passa a ser
a seguinte:
G

Secretaria 06, Capitulo 06, Divisao 00/00, C6
digo 41.00-8.

Art.o 4.° - 0 presente diploma entra em vigor
no dia seguinte ao da sua publicayao.

Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres!
dente do Governo Regional. Alberto J080 Cardoso
Gonr;alves Jardim.

Aprovado em Conselho do Governo Regional
em 14 de Abril de 1988.
Presidente do Governo Regional, em exerci
cia, Manuel Jorge Bazenga Marques.

Resoluyao n. o 626/88

o

Assinado em 6 de Maio de 1988.
Publique-se.

o l\I1inistro da Republica para a Regiao Aut6no
ma da Madeira, Lino Dias Miguel.

PRESIDENCiA DO GOVER NO REGIONAL
Resoluyao

o Conselho

0. 0

623/88

do Governo, reunido em plenario
em 26 de Maio de 1988, resolveu:

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Maio de 1988, resolveu:
Rectificar a tear da Resoluyao n.O 591/88, de
12 de Maio, no que diz respeito ao c6digo da ru
brica onde a despesa foi cabimentada, que pass a
a ser a seguinte:
Secretaria 06, Capitulo 06. Divisao 00/00, CO
dlgo 41.00-8.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
GOf1<;alves Jardim.
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Resolw;ao n.O 627/88
Nos termos da Resoluc;:ao n.O 1135/84, de 18
de Outubro, e, na sequencia do Concurso de Pro
vimento para lugares de Fotocopista de 2: classe
do quadro do Instituto Superior de Artes Plasticas
da Madeira - Secretaria Regional da Educac;:ao, 0
Conselho do Governo, reunido em plenario em 26
de Maio de 1988, resolveu autorizar a promoc;:ao
da Fotocopista de 3: classe, Elia Maria Fernandes
Abreu Dias, a categoria de Fotocopista de 2.
classe do quadro do estabelecimento referido apro
vado no concurso citado.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dentedo Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gon9a!ves Jardim.
Resolu~ao

NUMERO 87

a Uniao

das Cooperativas Agricolas de L8cticinios
e de Produtores de Leite da !iha da Madeira
(UCALPLlM] no sentido de cobrir 0 diferencial
entre 0 prec;:o de custo e venda de leite produzido
na Regiao.
Na presente verba esta incluido 0 valor de
2518824$00 referente a taxa do leite pasteurizado.

o presente subsidio sera concedido por conta
da dotagao orc;:amental da Secretaria Regional do
Plano - 03, Capitulo 01, Divisao 00, Subdivisao
00, e C6digo de Classificac;:ao Econ6mica 40.00,
nLlmero 02, referente ao mes de Maio de 1988
(Transferencias
Empresas Privadas UCAL
PLlM) .
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi·
dente do Governo Regional, Alberto J030 Cardoso
Gon9a!ves Jardim.

n.O 628/88

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Maio de 1988, resolveu:
Transferir para a Direcc;:ao Regional dos Por
tos, a importancia de 33300000$00, para des pes as
correntes.
Esta despesa tem cabimento na Secretaria 03,
Capitulo 01, Divisao 00, Subdivisao 00, Classifi·
cac;:aa Econ6mica 38.03, Alinea 01-Direcc;:ao Regio
nal dos Portos.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi·
dente do Gaverno Regional, Alberto Joao Cardoso
Gon9a!ves Jardim.

Resoluc:ao n.O 631/88
Em conformidade com a alinea e) da Resolu·
c;:ao n~ 1135/84 e no seguimento do concurso de
provimento aberto por aviso publicado no Jomal
Oficial, II Serie, n. D 101, de 18 de Dezembro de
1987, ao abrigo do disposto no Regulamento de
Concursos para lugares de ingresso e aces so do
quadro de pessoal dos Serviyos de Informatica, a
Conselha do Governo, reunido em plena rio em 26
de Maio de 1988, resolveu promover a Operador
de Registo de Dados Principal, a seguinte funcio
na.ria dos Serviyos de Informatica da Secretaria
Regional do Plano:
-

Ricardina Paula Castro Abreu.

Resoluc;:ao n.O 629/88

o

Canselho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Maio de 1988, resolveu:
Transferir para a DirecC;:80 Regional dos Por
tos, a importancia de 51 600000$00, para despe
sas de capital.
Esta despesa tem cabimento na Secretaria 03,
Capitulo 01, Divisao 00, Subdivisao 00, Classifi
cac;:aa Econ6mica 54.03, alinea 01.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, A!berto Joao Cardoso
Gon9a!ves Jardim.

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto JODO Corcloso
GO!7l:;alves Jardim.
Resolu~aD n! 632/83

Considerando que por Resolw;:ao do Conselha
do Governo n.O 316/87 de 12 de Maryo, Maria Lidia
Miranda Nunes foi contratada al8m dos quadros
com a categoria de 3.° oficial;

o Canselho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Maio de 1988, resolveu:

Conslderando que existe vagas de 3.° oficial
no quadro de pessoal da Direcyao Regional de
Finanyas da Secretaria Regional do Plano, a que
se refere 0 mapa anexo ao Decreto Regulamentar
Regional n.O 8/86/M de 29 de Abril, com as alte
ra90es introduzidas pela Portaria n. D 38/87 de 9
de Abril, 0 Conselho do Governo, reunido em ple
nario em 26 de Maio de 1988, resalveu:

Atribuir um subsidio no valor de 21 282039800,

f\Jomear, por urgente conveniencia de serviyo,

Resoluc;:ao n.O 630/88
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a partir de 1 de Junho, ao abrigo do Decretc-llep
n.O 146-C/80, de 22 de Maio, Maria Udia Miranda
Nunes, como 3.° Oficial do Ouadro de Pessoal
anexo ao Decreta Regulamentar Regional n.O
8/86/M de 29 de Abril, com as alterac;:6es intra
duzidas pe!a Portaria n.O 38/87 de 9 de Abril, Di
recc;:ao Regional de Financ;:as.
Presidencia do Govemo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto JODO Cardoso
Gom;alves Jardim.

Resoluc;ao n.O 633/88
l\los termos da Resoluc;:ao n.O 1135/84 de 18
de Outubro e de acorao com 0 disposto no n.O 4
do artigo 15.° do Decreta-Lei n.O 248/85 de 15 de
Julho, a Conse!ho do Governo, reunido em p!enario
em 26 de Maio de 1988, resolveu autorizar a pro
gressao dos funcionarios da Direcgao Regional de
Aeroportos, da SecretariaRegional do Plano, das
carreiras horizontais, abaixo identificados para as
categorias e com efeitos que para cada um se
indica:
Antonio Miguel de Ornelas nistrativo de 1: classe - 18.3.88
Jose Lino de Melim de 1: classe - 18.3.88.

Auxiliar Admi

Motorista de pesados

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

Resolu~ao

n.O 634/88

Considerando que Antonio Miguel Caldeira
presta servigo no Servigo de Pilotagem da Direc<;:ao
Regional de Portos da Secretaria Regional do Plano
desde 2 de Novembro de 1982 como Marinheiro
de 2.· classe.
Considerando que nao foi integrado no quadro
POI' nao possuir as habilita<;:6es legalmente exigi
das, e que entretanto as adquiriu.
Considerando que dais funcionarios daquele
Servigo se aposentaram.
Considerando que existem vagasde lVIarinhei
1'0 de 2.· classe no quadro de pessoal do mapa
anexo ao Decreta Regulamentar Regional n.O
20/86/M de 31 de Dezembro, a Conselho do Go
verno, reunido em plenario em 26 de Maio de 1988,
resolveu:
Nomear Antonio Miguel Caldeira como Mari
nheiro de 2: classe do quadro de pessoal da Se
cretaria Regional do Plano, na Direcgao Regional
de Portos, a partir de 26 de Maio, par urgente

conveniencia de servigo, nos termos do n.O 2 do
artigo 3.° do Decreta-Lei n.O 146-C/80 de 22 de
Maio.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardo
so Gonc;alves Jardim.

Resolu~ao

n.o 635/88

Considerando a necessidade de dotal' a Di
recgao Regional de Aeroportos da Secretaria Re
gional do Plano de Auxiliares Administrativos ca
pazes para fazerem face as lacunas de pessoal
existentes naque!a carreira;
Conselho do Governo, de acordo com as re
soluc;:6es n.os 1135/84 e 1192/84, respectivamente
de 18 de Outubro e 15 de Novembro, resolve:

o

Nomear Carlos Alberto da Silva Feiix habilita
do com a escolaridade obrigatoria, como Auxiliar
Administrativo de 2." classe para prestaI' servi<;:o
na Direcgao Regional de Aeroportos (Aeroporto do
Funcha l ) da Secretaria Regional do Piano, a partir de
1 de Junho de 1988, pOl' urgente conveniencia de
servi<;:o, nos termos do n.O 2 do art.O 3.° do Decretcr
-Lei n.O 146-C/80 de 22 de Maio. 0 funcionario ora
nomeado ocupara uma vaga existente na Direc<;:ao
Regional de Aeroportcs da Secretaria Regional do
Plano, cujo quadro de pessoal consta do mapa ane
xo ao Decreta Regulamentar Regional n.O 21/86/M
de 31 de Dezembro.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonc;alves Jardim.
Resolu~ao

n.O 636/88

Considerando a necessidade de dotal' a Direc
gao Regional de Aeroportos da Secretaria Regio
nal do Plano, de Auxiliares Administrativos capazes
para fazerem face as lacunas de pessoal existen
tes naquela categoria;
Conselho do Governo, de acordocom as re
solug6es n.os 1135/84 e 1192/84, respectivamente
de 18 de Outubro e 15 de f\lovembro, resolve:
Nomear Henrique Jardim Bacanhim habilitado
com a escolaridade obrigatoria, como Auxiliar Ad
ministrativo de 2." c!asse, para prestaI' servi<;:o na
Direcgao Regionai de Aeroportos (Aeroporto do
Funchal) da Secretaria Regional do Plano, a partir
de 1 de Junho de 1988, POl' urgente conveniencia de
servi<;:o, nos termos do n.O 2 do artigo 3.° do De
creta-Lei n.O 146-C/SO de 22 de Maio. 0 funciona
rio ora nomeado oGupara uma vaga existente na
Direc<;:ao Regional de Aeroportos da Secretaria Re

o
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gional do Plano, cujo quadro de pessoal consta do
mapa anexo ao Decreto Regulamentar Regional n. D
2'1/86/M de 31 de Dezembro.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto J080 Cardo
so Gonc;alves Jardim.

Resolu~ao

n.o 637/88

o Conselho do Governo, reunido em plena
rio em 26 de Maio de 1988, resolveu:
Autorizar 0 trespasse da concessao da Explo
ragao das lojas «Open Disco» e «Frutaria» da Iv1a
rina do Funchal, atribuidas respectivamente atra·
vesdas Licengas de Ocupag80 n.Ds 6 e 7 de
2/01/86 e na sequencia das Resolugoes n.Ds 1622/
/85 e 19/12 e 1379/85 de 7/11 do actual conces
sionario, Jose Samuel Pestana Franga para «Franga,
Pita e Ramos, Lda.», com sede
Rua da Carreira,
43, no Funchal, conforme requerido pelo presente
concessionario.

a

Presidencia do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto J080 Cardo
so Gom;alves Jardim.

Resolu~ao

n.O 638/88

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Maio de 1988, resolveu:
1) Autorizar a Secretaria Regional do Piano a
proceder
a liquidagao da importancia de
4851 611$00, relativa a juros resultantes do atraso
na regu!arizagao das prestagoes de capital e juros
vencidos em 31.12.1986 e provenientes de empresti
mos obrigacionistas contraidos pela Regiao.
2) Determina que a referida importancia seja
remetida ao Banco de Fomento Nacional.
3) A importancia referida tem cabimento orga
mental na Secretaria 03, Capitulo 01, Divisao 00,
Subdivisao 00, Classificagao Econ6mica 33.00 (Ju
ros/Empresas PLibiicas).
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Caido
so GOl1r;alves Jardim.

Resolu~ao

n.O 639/88

o Cansalho do Govemo,reunido em plenario
em 26 de Maio de 1988, r,esolveu:
Atribuir

a Camara

Municipal do Funchal a im-
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portancia de 10000000$00 a titulo de comparti·
cipagao financeira POl' contados encargosassu
midos com a execuC;;80 do Plano de Investimentos
daquela Autarquia durante 0 mes de Maio do ana
em curso.
A referida importancia tem cahimento orgamen
tal na Secretaria 03, Capitulo 50, Divisao 08, Sub
divisao 00, Classif,icag80 Econ6rnica 71.09 [Inves
timentos Municipais).
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto J030 Cardoso
Gonc;;o!ves Jardim.

Resolu~ao

n.O 640/88

o Canselho do Govemo, reunido em plenario
em 26 de fvia:o de 1988, resolveu:

a

Atribuir
Camara Municipal de S. Vicente a
importancia de 18 000 000$00, como apoio financei
1'0 necessaria a cOllciusao de obras integradas no
Piano de Investimentos daquela Autarquia referente
ao mes de Maio do corrente ana,e reiativa
obra
«Gonstrug80 da E. M. entre a E. R. 104 (Vila) e a
mesma E. R. 104 (Lombo das Fa:,as) passando POI'
Laranjal e FaJa dos Vinhaticos, freguesi,a de S. Vi·
cente».

a

Arefarida importancia tern cabimento orgamen
tal na Secretaria 03, Capitulo 50, Divisao 08, Sub
divisao 00, ClassificagElo Econ6mica 71.09 (lnvesti
mentos Municipais).
P,residencia do Governo Regional. - 0 Pres'i
dente do Govemo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gonga/ves Jardim.

Resolw;:ao n.O 641/88

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Maio de 1988,reso!veu:

a

Atribuir
Camara Municipal de Santa Cruz a
importancia de 6500000$00, como apoio financeiro
necessario a conciusao de obras integradas no Pia
no de Investimentos daquela Autarquia, referente
ao mes de Maio do ano em cursa.
A referida importancia tern cabimento orga
mental na Secretaria 03, Capitulo 50, Divisao 08,
Subdivisao 00, Classificagao Econ6mica 71.09 (In
vestimentos Municipais).
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gom;alves Jardim.
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Resoluc;ao n.O 642/88

o

Conselho do Governo, reunido em plemlrio
em 26 de Maio de 1938, resolveu:
,L\tribuir uma comparticipa<;:80de 1 500000$00,
a Camara Municipal do Porto Santo, par conta de
encargos assumidos no mes de Maio do co'rrente
ana.
A presente verba temcabimento on;:amental
na Secretaria 03, Capitulo 50, Divisao 08, Subdi
viseo 00, Classific3<;:ao Eoonomlca 71.09 (lnvesti
mentos Municipais].
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi·
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.

Resoluc;ao n.O 643/88
Conselho do Governo,reunido em p:ellClrio
em 26 de Ma'o de -1988, reso!veu:

o

Mribuir a Camara Municipal de Machico a im
portancia de 850000$00 como apoio financeil10 ne
cessario a conclusao de obras integradas no PIa
no de Investimentos daquela Autarquia, referente
ao mes de Maio do corrente ana, e relativo as
obras de arruamento de liga<;:aaentre a E.R. 101-3
e 0 cruzamento do Bar Ancora e a arruamento de
liga<;:ao entre a Largo da Igreja eo Largo da Praga.
,L\ referida importancia tem cabimento or<;:a
mental na Secretaria 03, Capitulo 50, Divisao 08,
Subdivisao 00, ClassificB<;:ao Ecor:omica 71.09 (In,
vestimentos Municipais).
Presidencia do Governo Regional. - 0 P,esi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gom;a!ves Jardim.
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tal na Secretaria 03, Capitulo 50, Divisao 08, Subdi
visao 00, Classifica<;:80 Economica 71.09 (lnvesti
mantas Municipa:s).
P,esidenciado Governo Regicnal. - 0 Presi
dent-e do Governo Regional, A/berto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.

Resolu.;ao n.O 645/88

o

Canselho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Maio de 1988, resolveu:
Atribuir urn subsidio de 475333$00 ao Cine
Forum do Funchal, 'referente ao mes de Junho de
1988.
Este subsidio tern a seguinte cabimento or<;:a·
mental: Sec. 07, Cap. 03, Div. 01, Subdiv. 00, Co·
digo 41.00.
Presi,denciado Governo Regional. - 0 Presi
dent-edo Govemo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gonc;alves Jardim.

Resolu~§o n: 646/88

o

Conselho do Govemo, reunido em plenario
em 25 de Maio de 1988, resolveu:

a

Atribuir urn subsidio de 125000$00
artista
Cecilia Cardoso, rdestinado a apoiar a grava<;:ao de
urn seu disco, dado que 0 mesma servira as inte
resses promocionaisdesta Hegiao.
Este subsfdio tem cabimento or<;:a-menta! na
Secretaria 07, Capitulo 50, Divisao 01, Subdivisao
01, Codigo 71.09.

ResolUl;ao n.O 644/88

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

o Cansalho do Governo, reunido em plemlrio
em 26 de Maio de 1938, r8solveu:

Resoluc;iio n.O 647/88

Atribuir a Camara Municipal de Machicoa im
portancia de 5850000$00, como apoio financeiro
necessario a conclusao de obras integradas no
Plano de investimentos daque!a Autarquia referen
te ao mes de Maio do ana em curso e comparti·
cipadas pelos Fundos Comunitarios para a corren
te "no, relativo as obras do Caminho Municipal
do Larano [tel'raplanagens], constru<;:80 de um Tro
<;:0 da estrada ligando a E.R. 101 no Sitio da Cruz,
ao sftio da Terra Baptista (terraplanagens] e, Estra
da Municipal entre a Estrada Regional 101 e a Igre
ja de AQua de Perla.
A referida importancia tem cabimento on;:amen

Considerando a necessidade de admitir pes
soal ope'rario para a Direc<;:ao de Servi<;:osdo Par
que do Material e Equipamento Mecan!co;

o

Conselho do Governo, reunidoem plenario
em 26 de Malo de 1988, resolveu autorizar a adlllis
sao de Filipe Camara Olim Marote, na categoria
de Praticant-e de Lavador de Viaturas, nos terrnos
do ponto 7 do art. O 30. 0 do Decreta-Lei n. O 248/85
de 15 de Julho.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres!
dentedo Governo Regior:al, Alberto J090 Cardoso
Gonc;alves Jardim.
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I SEHIE Resoluc;ao n.O 648/88

Cons\iderando a necessidade urgente deadmi
til' pessoal auxiliar para 0 Laborat6rio Regional de
Engenharia Civil, 0 Conselho do Governo, reuni'do
em plenario em 26 de Maio de 1988, resolveu au
torizar a admissao de Carlos Jorge Nunes Spinola
como Preparador de Laboratorio de 2." G1asSie.
Pres;denciado Governo Regional. - a Pr'esi
dente ,do Govemo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.

Resoluc;ao n.O 649/88
Considerando a necessi'dade de admitir pes
soal na carreira Tecnico-profissional, para a Direc
«ao Regional de Saneamento Basico;
a Conselho do Govemo, reunido em plenario
em 26 de Maio de 1988, resolveu autorizar a admis
sao de Joao Paulo Sousa de Jesus, na categoria
de Te1cnico Adjunto de 2." classe, nos term os da
aHnea cJ do art. O 20.0 do Decreto-Le'i n. o 248/85 de
15 de Julho.
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Presidencia do Governo Regional. - a Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
GOf)(;a!v{)s Jardim.

Resoh.u;ao n.O 650/88
Considerando que Maria Celina Coelho tem
vindo a desempenhar fungoes de Auxiliarde Lim
peza, como prestadora de servigos, nas areas da
sededa Secretaria Regional do Equipamento So
cial;
Considerando que 0 servigo prestado t8m sido
bastante satisfatorio e que existe vaga no quadro
organico da Secretaria Regional do Equipamento
Social;

a Conselho do Govemo, reunido em plenario
em 26 de Maio de 1988, resolveu autorizar a inte
gragao de Maria Celina Coe!ho, na categoria de
Auxiliar de Limpeza.
Presidenci·a do Governo Regioila!. - a Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.
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