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concelho do Funchal. e autoriza a Secretaria Regional
do Equipamento Soc'ia·1 a tome,r posse administrativa
do mesmo im6ve'l.
Resclu"ao n.O 6701/88:
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Cance,la-.
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I SfRIE PREsmENCiA DO GOVERNO REGIONAL
Resolu~o n: 661/88

o Conselho do Governo,reunido em plenario
em 26 de Maio de 1988, resolveu:
Aprovar a proposta de Decreta Legislativo Re
gionala enviar ao Parlamentoda Madeira que ex
tingue a Freguesia de Agua de Pena no concelho
de Santa Cruz, passando assim a existir uma uni
ca freguesia ,de Agua de Pena, integrada no Con
celho de Machico.
A populagao, tei"ritorio, servigos, pessoal e pa
trimonio da freguesia extinta, sao integrados na
freguesia de Santa Cruz.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Gom;alves Jardim.

Resolu~ao 0,0

Funchal nao se apresentaram quaisquer concorren·
tes;
Considerando que entretal1to surgiu um inte
ressado para ocupagao de uma loja.

o Conselho do Governo, munido em plenario
em 26 de Maio de 1988, resolveu:
Conceder, com fundamento na alfnea d) do
n.O 4 do Cap.o 5.° do Decreta-Lei n.O 211/79 de 12
de Julho, licenga para ocupagao de uma loja, des
ti:nada a actividade fotografica, situada no 1.° pi
so da Aerogare do Aeroporto do Funchal a "Peres
trellos Photographos, Lda.", pelo prazo de 3 anos,
mediante 0 pagamento da taxa de ocupa9ao men
sal que estiver em vigor e taxa de exp'ora9aoiden
tica a base de licitagao do ultimo concurso publi
co realizado para 0 efeito.
Presidenciado Governo Regional. - 0 Pres;
dentedo Governo Regional, Aiberto Joiio Cardoso
Gon9alves Jardim.

668/88
Resolu<;ao

o

Conselho do Governo, reunido em plen,kio
em 26 de Maio de 1988, resolveu:
1 - Adjudicar por ajuste directo, ao abrigo
dos artigos 5.° e 7.° do Decreto-Lei 211/79 de 12
de Julho, a Empreitadarelativa a obra de «Amplia
gao da Marina do Funchal - ConstrugaO de Passa
digos» a Sociedade Geral de Metalomecanica «S.
G.M.) no valor de 20700000$00 acrescido do IVA.
por esta Empresa ser a mesma que elaborou 0 pro
jecto e procedeu a construgao dos passadigos da
mesma Marina, constituindo a presente obra um
complemento daquela.

o numerode embarcagoes adicionais que sera
possivel colocar nestes novos passadigos e de
64.
2 - Mandataro Secretario Regional do Plano
para outorgar 0 respectivo oontrato.
A presente despesa tem cabimento no Org8
mento da Direcgao Regional de Portos.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Gon9alves Jardim.

Resolu~ao

NUMERO 89

n,O 669/88

Considerando que no ultimo concurso realiza
do para concessao de licenga de ocupagao de di
versas lojas para fins come'rciais no Aeroporto do

0,0

670/88

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Maio de 1988, reso'veu:
No uso das cornpetencias atribufdas polo De
creta-Lei n.o 171/83, de 2 de Maio enos termos e
ao abrigo dos artigos 10.° e 14. 0 do Decreto-Lei n.o
845/76, de 11de Dezembro, nasre,dacgoes introdu
zidas pelos decreto's-Ieis n.os 154/83 e 413/83, de
12de Abril e 23 de Novembro, respectivamente,
fica declaradode utilidade publica, com caracter
de urgencia da expropria98o, 0 im6vel e todos os
direitos a ale inerentes e ou relativo, (servi<l6es e
serventias, colonias, arrendamentos, acessoes, re
galias, pertences e acess6rios, prejuizos emerge-n
tes da cessagaode actividades e todas e quaisquer
outros, sem reserva algumaJ con stante da planta
anexa, necessario a "Obia de constru9ao da Es
cola Secundaria da Madale'na, na freguesia de San
to Antonio, cancelho do Funchal", a realizar por
este Governo Regional, atraves da sua Secreta
ria Regional do Equipamento Social.
Simultaneamente e em consequencia, nos ter
mas do n. o 1 do arti go 17.° do citado Dec reto-Lei
n.O 845/76, e autorizada a sobredita Secretaria Re
gional do Equipamento Social a tomar posse admi
nistrativa do mesmo imovel por seconsidarares
sa posseindispensavel ao inicio imediato dos tra
balhosrespectivos.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dante do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.
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relat6rio da Comissao de Analise as propostas pre
sentes ao concurso publico internacional da obra
de «Ligac;ao do Largo da Cruz de Carvalho Cabou
queira-Porto do Funchal» e resolve adjudicar ao
Cons6rcio ZAGOPE-TECNOVIA pelo valor de
572000000$00 a referi,da obra a executar no prazo
de 540 dias.
Mais foi autorizado 0 Secretario Regional do
Equipamento Social a outorgar 0 respectivo can
trato, sendo a cobertura orgamsntal dada atraves
da rubrica n.O 04/50/05.04/71.09.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardo
so Gonr;alves Jardim.

Resolul;ao n: 673/83

Diogo CashlbroncCl

o bra de

30,290m'

C~!~aO de ($c~a S~cun±Jrio.

dalUlo, no

Ircgu~~IC QS

A Resoiugao n.o 50/88, de 14 de Janeiro, defi
niu 8S Regi6es Especificasde Aproveitamento Tu
ristieo (REAT) e os Eixos de Desenvolvimento Turfs
tico (EDT) de que fazem parte algumas freguesias
dos varios concelhos da Regiao Aut6noma da Ma
deira, enquadrando-as e integrando-asnas figuras
de ordenamento turistieo.criado pelo Plano Nacio
nal de Turismo.
G,b Ma

:>anlo }\nI6n;o, concc

'ho d!J Funchwl,

1 - - - - - - - - - - - - . - -..

a

Decreto-Lein.o 420/87, de 31 de Dezembro,
que criou 0 Sistema de Incentivos Financeiros ao
Investime'nto no Turismo (SIFIT1, tem por obJectivo
contribuir para 0 desenvolvimento equilibrado das
regi6es, com especial incidencia para as menas
desenvolvi'das.

a

ResolUl;:ao n.O 671/38

a

Conselho do Governo, reunida em plenario
em 26 de Maio de 1988, reso!veu:
Aprovar acornstrugao no Sitio dos Casals D'
Alem, freguesia da Camacha. concelho de Santa
Cruz, de trinta fogas para habitagao, uma eseola
preparat6ria e secunda,ria uniHeada e um pavilhao
gimnodesportivo.
Este programa sera lmplernentado pela Secre
taria Regional do Equipamento Social ern colabora
<;:ao com a Camara Municipal de Santa Cruz, que
cedera ao Govemo Regional 0 respective terreno.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dentedo Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonr;alves Jardim.
Resoluc;:ao n.O 672/88

o Conselho do Governo. reunido em plenario
em 26 ,de Maio de 1988, tomou conhecimento do

art.O 21.° deste Decreto-Lei preve a possi
bilidade da sua aplica930 as Regi6es Aut6nomas,
mediante regulamentagao especifica, regulamenta
gao esta que se encontra praticame,nte elaborada.
Conforme se pode ler no preambulo do diplo
ma suprareferido, 0 Governo Portugues celehrou um
contrato programa com a Comunj'dade, pela qual
esta se compromete aco-financiar em 70% 0 novo
sistema de incentivos.
Imp6e-se, portanto, assegurar 0 financiame'nto
do sistema, na sua ap!icagao aos projectos localiza
dos na R.A.M" dada a actual impossibilidade tec
nicae or<;:amentalde 0 Fundode Turismo 0 poder
fazer.
Assim, 0 Canselho do Governo, reuni-do em ple
nario em 26 de Maio de 1988, resolveu assumir a
responsahilidade pelo co-financi·amento do Sistema
de Incentivos Financeiros ao Investimento no Tu
rismo (SIFIT)na sua aplicac;ao a proJe,ctos lorcaliza
dos na R.A.M., enquanto tal cobertura nao estive·r
assegurada pelo Orgamento Geraldo Estado.

o

Conselhodo Governo resolve ainda auto

496

I SERlE -

riwr a Secretaria Regional do Turismo e Cu!tura
0 Fundo de Turismo um Protoco'o
destinadoa implem6ntar 'a aplicac;:ao do Sistema de
Incentivos Financeiros ao Investimento no Turisillo
(SIFIT) na Regiao Aut6noma da Madeira.

a celebrar com

Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Aiberto Joiio Cardoso
Gom;afves Jardim.

I\JOMERO 89

REGULA.MENTO DO Cm~CURSO PARA MONUfviEN
TO A REVOLUCAO DA rlllADEIRA DE 1931

Pela Resoluc;:50 n.O 718/87, de 4de Junho
uitimo, 0 Conselho do Governo da Regiao Autono
rna da Madeira deiiberou abrir concurso para se
lec<;:ao de projecto para um rVlonumento
Revolu
<;30 da ~Jladaira de '193-1.

a

o presente Regu!amBnto estabelece as normas
a que devera obedecer aquele COil'CurSO em cum
primento do disposto na mencicnada Resolu9300

Resoluc;ao n. 674/88
O

De acordo com o8spf,,.ito que arientou a im
piementac;:ao na Regiao Autonomado Sistema de
Incentivos ao Ir:vestime,nto Turistico, nomeadamen
te atl'aves do D.R.R. n.O 24/83/M e considerando
que, poderao eventuaimente vir a ser postos em
causa cerca de 276 camas e 52 pastas de trabalho
dire'ctos.

o Conselhodo Governo, reunido em piemlrio
em 26 de Maio de 1988,resolv8u depois de devi
damente ponderadas as especificidades do Finan
oiamento em qU8stao, acres'cer em mais 11 % e
8,5%, respectivame'l1tedurante os primeires 4 alios
e a 5.° ana, a taxa de bonificac;:ao atribufoEl a Ma
nuel Honoria Ferreira de Sousa, atrav6s da Resoiu
<;:ao n.O 731/87, de 4 ,de Junho.
A prese'nte resolUi;:ao tem efeitos retroactivos
a 4 de Junhode 1987.
Este encargo tem 0 seguinte cabimento orc;:a
mental: Sec. 0'7, Cap. 50, Oivo 02, Subdiv. 00, C6do
71.09.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Goverllo Regional, Aiberto lOaD Cardoso
Gonr;aives Jardim.

Resoiuc;ao n. 675/88
O

o Cansalho do Governo, reunida em plenario
em 26 de Maio de 1988,reso!veu:
Aprovar 0 regulamento do Concurso PClblico
para 0 «Monumento a Revolu<;:ao da Madeira de
1931 ".

o referido regulamento e constituido por seis
folhas dactilografadas, cujo conteudo se dfi aqui
pOi reproduzi'do, e ficara arquivado na Secretaria
-Gera! da Presidencia.
Presidenciado Govemo Regional. - 0 Presi
dentedo Govemo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;aives Jardim.

'I. - J\::le!:ltro do C0i1C8ito que a poiitica cul
tural emeu/so deve tarnbem assinalar de forrna es
cuit6rica, aspectos dos mais relevantes e afirma
tivosde idef1tidade prapriada f\!1adeira.

o

presente conCUiSO tern POl' objectivo engil
urn monurnento
RevoiuC;:~lO da Madeira de 1931,
na qual, em defesa dos ideiais democraticos, a ter
ritario madeire'nseesteve a voita de urn mes fora
do controlo ditatorial do Governo Central.

a

2. - 0 refetido fVionumento ficara colocado,
por determina<;:ao da Ss'Cretaria Regional do Equi
pams'ilto Social, na nova safda 06ste, Gujas obras
estao el11 curso, conforms planta anexa.
3. - 0 concurso de'sefiVoiver-se-a em duas fa
ses sucessivas, adi"mte descritas e reguiarne'llitadas
sob asderiominagoes de i. a fase e 20 a fase, com pre
vi sao de possivei fase compisrnel1tar 8 cada uma
das referi,das.
4. - A 10 a fase destina-se a seleccionar e pre
miar as 5 (cinco) melhores pmje,ctos iniciais au an
teproje,ctos, apresentados a concurso sob a forma
de concepc;:ao (ideia) repres entad a graficamente em
suporte(s) bidimensional(sJ, ou/e tridimensional
mente, nao sendo porem obr'igataria a apresenta
c;:ao de rnaquete.
4.1. - Podeen conconer, na 10 a fase, individual
mente ou em squipas, com urn au mais projectos,
Artistas P!asticos naturais au reside'iltes na RJ\fVi.
4020 - Na 1." rase, os anteprojectos, apresen
tados preferencialme'nte emdesenho rigoroso e
contendo, obrigatoi'iarnente, peio menos tres das
principais perspectivas do. construc;:50 Goncebida,
devem ser 3companhados de fundamenta<;:ao au me
moria justificatl\!3, estudos de irnp'anta<;:ao, memo
ria descritiva designadamente com indicac;:ao dos
principais materiais e processos 8 utilizarna cons
tru<;:ao, bern como de quaisquer outms meios au
informac;:oss que 58 tOrHerTl necessarios au conve
nientes a sua clara ap'reciaC;80; podendo ainda in
cluir estudos au esbocetos preparatorios au auxi

~
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liares, registos fotogn3ficos, ensaios cromati
cos, analises interpretativas, au outros elementos
facu!tativos, mas julgados uteis para a efeito.
4.3 - Ao{s) autor(es) de cada um dos 5 an
teprojectos seleccionados pelo Juri na 1: fase, se
ra atribufdo um premio moneta,rio no valor de
60000$00 (sessenta mil escudos).

5.° - A 2: fase do concurso realizar-se-a entre
60 e 90 (sessenta e Iloventa) dias ap6s a divulga.
<;:ao DOS resultados da 1: fase (ou da fase comple
mentar a 1:, se a eia tiver havido lugar) e ae'stina
-se a seleccionar e premiar as melho'res projectos
finais, com eSGo'ha daquele que devera se'r pro
posta para constl"ur;:ao.
5.1 - A 2: fase podem candidatar-se, ja sob
a forma de projectos finais au completos, os 5 pro
jectos iniciais au anteprojectos seleccionados na
1: fase.
5.2. - l\Ja 2: fase, cada projecto sera obriga
toriamente apresentado em representa<;:ao r'igorosa,
incluindo planta, al<;:ados frontal, posterior e late
,
rais , maauetes
construfda escala mfnima de 1/10
e em materia! adequado (nomeadamente barra,
g'0s'so, madeira, metal au resina de poliester), es
tudos de construc;ao e impla'11ta<;:ao, caderno de en
cargos com calculos de resistencia (quando seja
caso disso) e estimativa on;;amental incluindo cus
tos do trabalho de acompanhamento par parte do
autor do projecto; devera ser acompanhado de de
claraQao de compromisso, assinada pelos autores,
de que se encarregarao integra! ou parcialmente
(esclarecenc!oem que medi da) da sua construQ80
final, ou da orienta9ao e acompanhame'nto da mes
rna, com indicaQao de condi<;:5es au apoios de que
careQam para 0 efeHo, ou ainda de que delegam
e autorjzam a construr;:ao responsahili:dade e e'n·
cargo do Governo Regional - em qualquer caso
com plena respeito pelo projecto como selecciona
do, competindo ao Juri avaliar da viabilidade de tal
delegar;:ao.

a

a

5.3. - Aos 1.°,2.° e 3.° melhores projectos, S8
leccionados na 2: fase, poderao se'r atribuidos pre
mios mon etari os nos valores respectivamente de
250 000$00. 200 000$00 e 150 000$00 (d uzentos e
cinquenta mil, duzentos mil e cento e cinque'nta
mil).
6. -

De entre os projectos seleccionados na
0 1.° clas

2: fase, s,era escolh1j,do para constru<;:ao
sificado.

7. - Alem dos piemlos referidos, para qual
quer das fases do Concurso, podera a Juri con
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ceder as meng5es especiais que entender mere
cidas.

7.1. - Em qualquer das fases, podera 0 Juri
nao conce'der qualquerdos premios ptevistos, S8
entender que as projectos nao t8m a qualidade
necessa'ria.
7.2. - l\Jo caso de nao haver cinco antepro
jectos premiados na 1.. fase, serao admitidos a
2: fase apenas os seleccionados com esse Tim,
seja qual for a S'eu numero, no mfnimo de 2 (dais).
8. - SeTao exclufdosde concurso os pmjectcs
que, em qualquer das fases, nao obedegarn a a!gu
ma das condic;:5es requeridas e estipuladas pelo
Regulamento.
9. - Na eventualidade de s6 um ou nenhull1
anteprojecto ser seleccionado, em qualquer das fa
ses, podera 0 Juri formular (aos respectivos auto
res) sugest5es de desellvo'vimento de qualquer dos
proJectos apresentados a concurso na 1: ou na 2:
fases (conforme 0 casol. para reapreciac;:aoem
prazo a estabelecer COillO fase complementar e
que nao pod era excede,' 03 30 (trinta) au 60 (ses
senta) dias ap6s a fase em que tal O'corra, confor
me se trate respectivamente da 1: ouda 2.".
9.1. - Caso na 1: fase (ou na rase compie
mentar a esta) surja um unico trabalho selecciona
do com muito boa qualidade e que nao possa con
coner 2." fase par Ihe ser vedado 0 acesso pelo
ponto 7.2., Devera 0 Jurio ter possibi!idade de pro
por ao Governo Regional a encomenda oeste tra
balho.

a

9.2. - Se, ainda assim, nao for obtido urn pro
jecto conside'rado adequadoaos fins visados, pode
ra a Juri sugel"ir a encomenda pelo Governo de no
vo projecto, a qualquer Artista, madeirense ou nao,
operando au disposto a operar na Regiao, e que
nao tenha participado como candidato no concur
so; devendo tal projecto ser submetido a identica
aprecia9ao pelo mesmo au por novo Juri a cons
tituir em moldes equivalentes.
10. - Para ap;'eoia98o dos anteprojectos eu
projectos e decisao em qualquer dss fases do con
curso, de acordo com 0 prese'nte Regu1amento, se
ra constitufdo um Juri cujo pj-esidente sera eleito
de e'ntre as seus membros e que integrara um
Representante da S.R.E., um Representante da S.
RES. (Arquitecto, Urbanista ou Paisagista), um
Representante da S.R.T.C. Artista Plastico de for
ma<;:ao) e dos Docentos do I.SAP.M. (a designar
pelo respectivo C. Cientfflco); nao pcdendo nenhurn
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dos membros do Juri ser autor au co-autor de qual
quer projecto concorrente.
Este Juri sera supe'tiormente homologado em
Plenario do Governo Regional.

10.1. - A participagao efactiva em todas as
ses6es de trabaiho do Juri sera gratificada, a cada
membra, com a quantia global de 15 000$00 (quime
mil escudos). da qual S8'ra deduzido a montante pro
porcional ao nume'ro de ses6es a que cada mem
bra te'nha faltado.
10.2. - As reuni6es do Juri teraa lugar na
semana seguinte ao fecho da recepg80 de trabalhos
em cada fase, nas datas, horas e locais previamen
te aooi'dados entre todos os seus memo(os, por
inidativa do Presj,dente au da Comissao Coordena
dorado Concurso, tomada com antecedencia mini
ma de 7 (sete) elias em rela9aO a cada reuniao;
sendo que cada reuniao S8 poelera prolongar por
rnais de um dia, S8 tal se verificar necessaria; e
considerando-se haver quorum sempre que esteja
presente a maloria dos referidos membros.
11. - Todas as deliberag6es do Juri, de que
nao havera recurso, serao tomadas, em primeira
volta, par ma,joria absoluta de votos uninominais;
ou, em segunda votagao, par maiotia simples; dis
pondo 0 Presidente de voto de qualidade, sempre
que se ve,rifique empate a segunda votagao.

11.1. - De cada reuniao sera elaborada acta
suci,nta, da qual constem as deliberag6es tomadas
e os resultados das votac;:6es, bem como as cur
tasdeclarayoes que entendam fazem os participan
tes nos traba!hos, a qua! seira rsdigi'da pelo mem
broinicialmente eieito para esse fim e, depois de
aprovada, sera assinada por todos os participantes.
12. - A abertura do Conwrso sera publica
mente anunoiada, nos principais orgaos de comu
nica<;:ao social da Regiao, pelo menos 60 (ses
se'nta) dias antes do i,nfcio do prazo previsto para
a recepc;:ao dos anteprojeetos concorrsntes a 1."
fase, com indicagao deste e de que a Regu1amento
podera ser obtido pelos inte·ressados na Secreta
ria Regional que abrir a concurso.
12.1. - 0 calendario para as fase3 subsequen
tesdoconcurso, a estabelecer pelo Juri de aeNda
com os prazos previstos no Regulamento, sera di
mctamente comunicado, por carta registada, a ca
da um do'S concorrentes a elas admitidos; ficando
dessa Gomunicagao encarregados do is membros do
JC!ri, a escolher para 0 efeito.
13. -

Nas diversas fases do Concurso, cad a
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anteprojecto devera set' enderegado ao Juri do
Concurso para 0 f\t1onume'nto a Revolugao da Ma
deira de 1931, a Secretaria Regional que abrir 0
concurso, e sera remetido pelos corre'los, sob re
gisto, au entregue directamente nos servic;:os des
sa Secretaria.

13.1. - Cada anteprojecto, devidamente acon
dicionado em envelope ou outro tipo de embalagem
adequado e cenaoo, sera assinado, no rosto ou no
verso de CeJOa uma das suas pagas constituintes,
com 0 nome proprio ou pS8ud6nimo do seu autor
individual.
13.2. - Em oaso de assinatura com 0 nome
proprio, devera ser apenso ao ante-projecto um
documento aberto de que constem a identific8c;:ao
campleta, enderego e numero de telefonedo[s)
autor(es); no caso do utiiizagao de pseud6nimo,
sera entregue, apenso ao ante·p'rojecto, um enve
lope cerrada que contenha, no interior, a identifi
cag50 comp'eta, enderego e nC!rnerode te!efone
do(s) autor(es) e, no exterior, a correspondente
pseud6nimo;e neste caso, 0 Juri s6 procedera a
identifieagao dos autores apos 0 en cerra menta de
todas as apreciag6es e deliberag6es respeitantes
a referida fase.
13.3. - Alem do(s) nome(s) ou pseudonimo(s)
mencionados, Gada pega integrante ou ape'nsa a ca
da anteprojecto devera ainda ser ide-ntificada par
um nClmerode cinco algarismos a escolha do(s)
correspondente[s) autor(es) Goncorrente(s).
14. - Para a fase ou fase,S subsequentes, ca
da anteprojecto au projecto, devidamenteembala
do e encerrado,deve'ra S6'r entregue dire,ctame'n
te na Se,cretaria que abrir 0 concurso mediante
reeibo; e todas as suas pe<;HS sarao autenticadas
pelos nomes propriosdo(s) 8utor(e-s).
15. - A distribuic,;ao dos premlos atribuidos em
qualquer das fases realizar·se-a em ce'rimonia pu
blica, previamente anunciada aos orgaos de comu·
nicagao social da Regiao.
16. - Por iniciativa das enNdades intervenien
tes na organizagao, todos os projactos e antepro
jectos concorrentes pode'rao ser expostos ao pu
blico, 'depois de apre'Ciados pelo Juri e a qualquer
altura do tempo em que decorra 0 Concurso, ou
ate seis meses apos aconclusao do mesmo.
16.1. - Os proJectos e anteprojectos nao pre
miados, se nao destinados a exposigao ou depois
de expostos, poderao se'r devolvidos aos seus au·
tores.
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16.2. - Os proje,ctos '8 anteprojectos premia
dos poderao ser considerados propriedade da Re
giao, que, atrav&s dos orgaos pr6prios, ,decidira
do destino a 'dar-ihes.

o

17. concurso sera aberto em data a deter
minar pela Comissao a que se refere a ResoluC;:30
n. O 718/87 que Ihedeu origem e a qualcoordenara
todo 0 seu processamento, sob a designac;:ao de
Comissao Coorde'l1adora.
18. - A participac;:ao no Concurso, a qualquer
titulo, implic8, ern todo 0 momento, a aceitac;:ao e
oresrpeito do seu Regulamento.
18.1. - Asduviuas eventua!mente surgidas na
exeouc;:ao e aplicac;:ao do presente Regulamento se
rao resolvi,das, dent:odo mesmo espirito que 0 i'n
forma, pela Comissao Coorde'nadora pOl' ele res
rponsavel e a qual se re,fe'reo paragrafo 17; ou,
se em materia da suacompetencia, pelo Juri do
Concurso; podendo estes org80s, para 0 ereito,
rproceder as consultas que entendam convenien
tes, ,designadamente ju,nto .oDS organismos au ins
tituic;:oes promotores oui,ntervenie'l1tes.
19. - a Gave;'no Regional, como enhdade pro
motora homologara o(s) resultado{s)do(s) concm
so(s), cabendo-Ihe portanto a reS'ponsabilidade na
escoiha do monumento a ser executado.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dentedo Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonc;alves Jardim.

cargos financeiros, s6 sera posslvel a reaiiza;:;:ao
deslces eventos desportivos comreourso e re'cei
tas provenie'ntes de publici'dade;
Gonsiderando que, embora 0 Governo Regio
nal 'continue a ,defender e p6rem p:atiGa, medidas
que alertem a populac;:ao para os maleHcios do ta
baco, entre as quais se 'Gonta a proibic;:ao de publi
cidadea este produto, ha que, em casos devida
mente justihcados, lcomo ,na real'i'dade e 0 pre's,en
te, defender as inte,resses s6cio·econ6mi,cos da
Regiao.

o

Gonselho do Governo,reunido em rplenario
em 26 de Maio de 1983, resolveu:
1 - Cansiderar, paraereitas do disposto no
artigo 15.0 do Deoreto Legislativo Regional n. O 10/
/84/fVl, de 20d8 Agosto, as provas automobilisti<cas
abaixo ldiscriminadas, provas desportivas de presti
gio Regional:
06/07 Maio -

Rally Santacruzense

08/09 juiho -

Rally Costa Noroeste

05/07 Agosto -

Rally Vinho da Madeira

16/17 Setembro 18/19 Outubro 07/08 Dezembro lieta.

Rampa Ribeiro Frio
Rampa Maritimo
Rally Nacional/Romeu Ju

2 - Em consequenciado disposto no nume
ro anterior, autorizar que nas referidas rprovas par
ticipe aequipa «Bingo Lights - Rally Team».
3 - Que a equipa mencionada exeoute treinos
uma semana antes de Gada data.

ResoluQao n: 676/88
Considerando neoessario admitir pessoal admi
nistrativo para os servic;:os da Seoretaria Re'gional
do Equipamento Social;

a

Conselhodo Governo, reunido em plenario
em 26 ,de Maio Ide 1988,reso!veu autorizar a admis
sao de Ana Paula Gonc;:a!ves de Freitas, com a ca
tegoria Ide Tel'ceiro-Oficial.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonc;alves Jardim.

IResoi~uc;ao

n: 677/88

Considerando o interesse ,de que se reveste
para a Regiao Aut6nomada Madeira a reaHzac;:ao,
no se'U te'rrit6rio, de competic;:oesdesportivas que
resultem numa atracc;:ao turistica;
Considemndo que, dados os respe'ctivos en-

Presidencia do Govemo Regional. - a Presi
dentedo Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonc;alv8s Jardim.

Resoluc;:ao n: 678/88

o Conselho do Govemo, reunido em plenario
em 26 de Maio de 1988, resolveu:
Transferir para a Dire,cC;:80 Regional dos Aero
portos, a importancia ,de 23557200$00, para des
pesas 'correntes.
Esta despesa temcabimento na Secretaria 03,
Capitulo 01, Divisao 00, Subdivisao 00, Classifica
c;:ao Econ6mica 38.03, Alfnea 02 Direcc;:ao Re
gional ,dos Aemportos.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonc;alves Jardim.
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I SERlE Reso!u~ao n: 679/88

o Conselho do Govemo, reuni,do em plemlrio
em 26 de Maio de 1988,resolveu:
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dente do Governo Regional, A/berto JODO Cardoso
Gonr;a/ves Jardim.

Resoluc;:ao n. 680/88
O

Transferir para a Direcc;:ao Regional dos Aero
portos, a importancia ,de 6400000$00, para despe
SOlS de capital.
Estadespesa temcabimenrona Secretaria 03,
Capitulo 01, Oivisao DO, Subdivisao DO, Classifi·ca
C;:80 Econ6rnica 54.03, Alinea 02 OirecC;:30 Re
gionaldos Aeroportos.
Presidencia do Governo Regional. -

0 Pres i-

Considerando a conveniencia em assegurar
maiores facilidadesno atendimento a turistas e
emigrantes, 0 Consalho do Gove'rno, reunido em
plenario em 26 de Maio de 1988, reso!veu:
Autorizar 0 Banco Espirito Santo e Cometcial
de Usboa a renovar os horarios alargados, que ja
vem praHcando nos S8US B'alcoes, de 2. a a sexta
-faka, de acordo com 0 seguinto horario e dentro
dos pe,riodosque para cada um S8 indica:

PERf 000

I

I

HORARlO

Oelegac;:ao Regional da Madeira

16/05 a 28/02/89

Oas 11 h45 as 13.00 h.
Das '14h45 as 16.30 h.

Fernaode Ornelas

16/05 a 28/02/89

Das 14h45 8S 16.30 h.

Calheta

04/07 a 30/09,
12/12 a 04/01/89

Das 141145 as i6.30 n.

04/07 a 30/09,
12/12 a 04/01/89

Oas 14:145

04/07 a 30/09,
12/12 a 04/01/39

Das i4h45 as 16.30 h.

04/07 a 30/09,
12/12 a 04/01/89

Oas 14h45 as 16.30 h.

04/07 a 30/09,
12/12 a 04/01/89

Oas 14h45 as 16.30 h.

04/07 a 30/09,
12/12 a 04/01/89

Das 14h45 as 16.30 h.

Porto Moniz
Canic;:o
Campanario
Toneao
S. Jorge

R'e'soluc;:ao n. 681/88
O

Nos termosda Portaria 1146/82 de 14 de De
zembro que regula 0 emprestimo obrigacionista
de 3 170000 contos contraidos pela Regiao, 0 Con
selho do Governo, 'reunido em plenario em 26 de
Maio de 1988, resolveu:
1) Autorizar a Secretaria Regional do Plano
a proceder a liquidac;:~o da importancia iliquida de
5 635437$50 referente a juros vencidos no periodo
de 1 de Dezembro/87 a 1 de Junho/88 e respei
tante a suhscric;:ao Publica.
2) Encarregar a mesma Se'Cretaria Regional de
reter a importancia de 281 772$00 devida a titulo

I

as

16.30 h.

de imposto de Sucess6es e Doac;:oes e em canfor
midade com 0 respectivo c6digo.
3) Oeterll1inar que a importancia liquida ,de
5353 665$50 saJa remetida a t\genciCl do Banco Bor
ges & Irmao em Lisboa, a qualna qualidade de Ban
co Uder da operac;:ao em causa S8 responsabil'iza
ra, conforme 0 acordado, pela entregados rendi
mentos a cada umadas Instituigoes de Credito
subscritores das ohrigac;:oes.
4) Liquidar junto do Banco Borges & Irmao em
Lisboa, a quanti a de 1 338$50 relativa a comissao
de agente pagador (0,025% s/o valor Ifquido de
juros).
Esta comissao e passiva de imposto de selo.
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5) Os juros e a comissao <Ie ag.e'llte pagador
tem cabimento on;:amental na Seoretaria 03, Capi
tulo 01, Divisao 00, Suhdivisao 00, Classifica9ao
Econ6mica 33.00 e 31.00, respectivamente.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi·
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonr;alves Jardim.

Resoluyao n.O 682/88

o Conselho do Govemo, reunklo em plenario
em 26de Maio de 1988, resolveu:
Aprovar a minuta do contrato da empreitada
da E. M. de liga9ao entre os Sftios da Adega e Lu
gar da Se'rra - Campanario - 1." Fase na exte'll
sao de 2000 metros, em que e a<ljudicataria a so
ciedade denominada Construvil - Construtora Ca
sais da VHa, Limitada.
Presidencia do Governo Regional. -

0 Presi·

dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonr;alves Jardim.

Resolu~ao

no" 683/88

o Conse!ho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Maio de 1988,resolveu:
Tendo em considera9ao que a obra <10 Parque
de Material da Cancela se encontra na fase final
de execw;:ao e nao estando prevista na referi,da
empreitada a respectiva instala9ao electrica, 0 Con
selho do Governo resolve autorizar a Secretaria Re
gional do Equipamento Social a abi;r concurso Ii
mitado para 0 «Fornecimento e montagem das Ins
tala90es Electricas do Parque de Material da Can
cela" com 0 valor base de 20000000$00.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonr;alves Jardim.
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Prec;o deste l1I:imero: 40$00
ASSINATURAS

aToda a correspondencia, quer oft

As tnis series Ano... 3 200$ Semestre
1 600$
As duas series.
2 800$
1 400$
A I." serie
1 400$
700$
A 2.' serle
1 400$ I
•
700$1
A 3.' serie
1 400$ I
•
700$
Numeras e Suplementos - pre~o por pagina: 4$00
A estes va lores acrescem os partes de correia
(Porta ria n.O 148/87, de 7 de Dezembrol
'1'

clal, quer relativa a anuncios e a
asslnaturas do Jornal Oficial deve
ser dirigida

a

Presidencla

do Governo Regional

da Madeira-.

Secretarla-Geral da

I

I

Execu~ao

gratica a'a .IMPRENSA REGIONAL DA MADEIRA. E. P.• -

e

,,0 pre90 dos anuncios
de 70$00
a linha, acrescitlo do respectivo
I. V. A., dependendo a sua publi
C8(j20 do pagamento antecipado a
efectuar na Secretaria-Geral da Pre
sidencla do Governo Regional da
Madeira».

IRM·EP

