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SUMA.RIO
PHESIDENCiA DO GOVERr~O REGIONAL
Resolucrao n.· 750/88:
Aprova a minuta do contrato para a execu<;ao de obras
no estadio dos Barreiros de um pavimento em beteo
betuminoso de que e adjudicataria a sociedade den:;
minada Construtora do Tamega, S.A.

Quinta-feira~

23 de lunho de 1988

ResoluJ;ao n,' 758/811:
Autoriza a promoc;;ao de Raimundo Nonato de VeksJ
para a categoria de Tecnico Assistente de Opera:;:6es
Aeroportuarias Graduado do quadro do pessoal da Di
recc;:ao Rog'onal de Aeroportos da Secretaria Region;;:1
do Plano.
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PRESIDENCIA DO GOVER NO REGIONAL

Resolucriio n.· 751/88:
Aprova a Decreta Regulamentar ·Regional que • sa!
vaguarda de habilita<;6es litenlrias para a ingresso
·nacal'rei;,ra Tecni·ca.,Pro<1iiss iional, niv;e,1 3 aos actua'is
auxiliares de bibliotecas, arquivos e documenia<;ao, do
Administ,ra<;ao .BegJonall e Loooi.
Resolucrao n.· 752/88:
Declara de utilidade publica, a expropria<;ao, dos im;
vois necessarios
oobra de constru<;ao de seten'D
e oito fogos de Habita<;ao Scclal» e autoriza a SeCrE;
taria iRegional do Equipamento Social a tamar posce
administrativa dos mesmos imoveis.

a

Resolucrao n.· 753/88:
Autoriza a pagamento do montante respeitante c;<J ven
cimento do mes de Junho do pessoal dos Ensinos
pre-Pr"mario e Primario.
ResGlu~iio

n.' 754/88:

Adjudica 0 fornecimento e instala<;ao 00 equipamopic
e!ectromecanic() a sociedade denominada .Socied2de
de Empreilad8s Somaguo, S.A.», no montante d')
2G 3G7 624$.
Rcsolu~ao 11,"

755/88:

Au'oriza 0 pagamento referente aos trabalhos a 1113S
efectuados nas cbras de reparac;:ao na Vila da Ribeira
Brava causadcs pelos tempo,ais ao consorcio Zago
pe/Hermar, no montante de 13919946$.
Resolu~3o

n: 756/88:

Autoriza 0 Banf - Banco Internacional do Funchal,
S A., a ;Jroceder a altera<;ao do hoOrario de funciona·
l11ento nas dependencias do Infante e Monumental.
Reso~ucralo

Resolu~ao

n.O 750/88

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 16 de Junho de 1988, resolveu:
Aprovar a minuta docontrato para execw;:ao
das obras de construyao civil no Estadio dos Bar
reiros para efeitos de apficayao de urn provimen
to em beUio betuminoso,de que e adjudicataria a
sociedade denominada Construtora 0 Tamega, S.A.
Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardo
so Gonqalves Jardim.

Resolu~ao

n.o 751/88

o Conselho 0 Governo, reunido em plenario
em 16 de Junho de 1988, resolveu:
Aprovar 0 Decreto Regulamentar Regional que
osalvaguarda de habilitayoes literl3rias para 0 in
gresso na carreira tecnico-profissional, nfvel 3, aos
actuais auxi!iares tecnicos de bibliotecas, arqui
vas e documentar;:8o, da Administrayao Regional
e Local.
Presiclencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo, Alberto J080 Cardoso Gonqaf
ves Jardim.

Resoluc;ao n.O 752/88
n: 757/88:

Concede aval da Regiao a Imprensa Regional da Ma
deira, E.P., no moniante de 20000 ODDS.

1\10 usa das atribuiyoes Gonferidas pelo Decre
to-Lei n. o 171/83, de 2 de Maio enos termos e ao
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abrigo dos artigos 10.° e 14.° do Decreto-Lei n.o

845/76. de 11 de Dezembro. nas redacyoes introdu
zicias pelos decretos-leis n.o s 154/83 e 413/83, de
12 de Abrile 23 de l\Jovembro. respectivamente, 0
Canselho do Governo. reunido em plcnario em 16
de Junho de 1988, resolveu ficar declarados de
utilidade publica. com caracter de urgencia das ex
propriac;:oe'S. as imoveis e todos as direitos a eles
inerente'S e au relativos (servidoes e serventias,
colonias. arrendamentos, acessoes, regalias, aguas,
pertencentes e acess6rios. prejufzos emergentes da
cessagaode actividade e todos e quaisquer outros,
s€m rese'rva algumaJ, constantes da p!anta anexa,
localizados no sftio de Santo Amaro, freguesia de
Santo Antonio, concelho do Funchal, necessarias

Reso'u~ao

n.O 753/88

o Conselho do Governo. reunido em plenario
em 16 de Junho de 1988, resolveu:
Autorizar 0 pagamento de 38 084142$00, do Ca
pitulo 05. Divisao 04, C6digo 01.02 da Secretaria
Regional de Educag3o. referente aos vencimentos
de Junho do pessoal dos Ensinos Pre-Primario e
Primario.
Presidencia do Governo Regional. - a Presi
dente do Governo, Alberto Joao Cardoso Gonp/
ves Jardfm.
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a «Obra de construQ30 de setenta e oito fog os de
habita<;:ao soc ia I», a realizar por .este Governo Re
gional. atravesda sua Secretaria Regional do Equi
pamento Social.
Simultaneamente e em consequencia. nos ter
rnas do n. o 1 do 8rtigo 17.° do citado Decreto-Lei
n.O 845/76. e autorizada a sobredita Secretaria Re
gional do Equipamento Social a Tomar posse admi
nistrativa do'S mesmas imoveis, por se consklerar
essa posse indispensavel ao infcio imediato dos
trabalhos respectivos.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presl
dente do Governo, Alberto Joao Cardoso Gonr;al
lies Jardfm.

Resoltu;ao n.O 754/88

o Conselho do Governo apas ter analisadQ a
informa<;:ao tecnica referente ao "Fornedmenta
dos Sistemas de Drenagem de aguas residuais da
Zona de expansao turfstica a Ponta - Porto Santo
- Instala<;:6es Electricas e Equipamentos» e tendo
em atenc;:ao que este equipamento electromecanlco
e complementar da obra do "Sistema de Elevay30
e Dre'nagem das aguas residuais da zona de expan
sao turfstica a Ponta - Porto Santo» ajudicada por
resolugao n.o 387/88 a Sociedade de Empreitadas
Somague, SA., 0 Conselha do Governo, reunido em
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p!enario em 16 de Junho de 1988, resolveu adjudi
car

a mesma empresa e pelo valor de 26367627$00

o referido fornecimento e instalaQao do equipamen
to electromecanico.
Mais resolve autorizar

0

Secretario Regional

do Equipamento Social a outorgar

0 respec~ivo

con

das
Dependencia urbanada Monumental 8.30 h. as 12 h. e das 13.00 h. as 16.30 h. (de sa
gunda a sexta-feiral.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo, Alberto Joao Cardoso Gongal
ves Jardim.

trato, sen do a cobertura orQamental dada atraves
da rubrica n.

Resoluc;:ao n.O 757/88

04/50/33.22/71.09.

O

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo, Alberto Joao Cardoso GOf1(;al
ves Jardim.

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 16 de Junho de 1988, resolveu:
Ao abrigo do disposto no artigo 7. 0 do Decre
to Regional n. 23/79/M, de 16 de Outubro, conce
der 0 aval 'da Regiao a Imprensa Regional da Madei
ra, E.P., para garantir uma operaQao de credito a
contrair junto do Banco Portugues do Atlantico no
montante de 20000000$00, sob a forma de contra
to de emprestimo ,caucionado por uma IivranQa
de 22000000$00, subscrita pela referida empresa
e avalizada pelo Gov'erno Regional.
O

Resolul;ao n.O 755/88

o

Conselho do Governo, reunido em plenario

em 16 de Junho de 1988, reso!veu:
Autorizar

0

pagamento ao Consoroio Zagope/

/Etermar do valo.rde 13919946$00, ja inclufdo

0

IVA, referente aos trabalhos a mals efectuados por
este Consorcio nas obras de reparaQao dos Bstra
gos causados pelos temporais na Vila da Ribeira
Brava.
Esta despesa tem cabimento: COdigo 48.00,
Investimentos ConstruQ6es Diversas, alfnea 05, Ou
tras ConstruQ6es Diversas ,do OrQamento Privativo

A operaQaode creditodestina-se a financiar
o investime'l1to com aaquisiQao de instalaQ6es e
novas equipamentos da referida empresa, na Zona
Industrial da Cancela.
As condic;:6e,s essenciais do aval sao as que
constam no respectivo certificado de aval.
Mais resolve incumbir 0 Secretario Regiona!
do Plano de outorgar rno respectivo termo de aval.

da DirecQao Regional dos Portos da Secretaria
Regional do Plano.
Mais resolve anular a ResoluQao n. o 584/88.
Presidencia do Governo Regional. -

Preside'l1cia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.

0 Presi

dente do Governo, Alberto Joao Cardoso Gonr;al

Resolu~ao R.O

758/88

ves Jardim.

Resoluc;:ao n.O 756/88

Considerando a conveniencia

em

assegurar

maiores facilidades no atendimento a turistas e
emigrantes,

0

Conselho do Governo, reunido em

plenario em 16 de Junho de 1988, resolveu autori
zar

0

BANIF -

Banco Internacionar do Funchal, S.

A. a proceder a alteraQao do horario de funciona
mento estabe!ecido para os Postos de Cambios que
funcionam nas Dependencias abaixo indicadas, de
acordo com 0 seguinte horario:
Dependencia urbana do Infante -

das 8.30 as

h. as 12 h. e das 13.00 h. as 16.30 h. (de segunda
a sexta-feira).

Em conformi-clade com a alinea e) da Resolu
Qao n.O 1135/84 e no seguimento do concurso de
provimento aberto par aviso publicado no Jamal
Oficial, II Serie, n. O 44, de 30 de Ma,rQo de 1988, ao
abrigo do disposto no Regulamento de Concursos,
aprovado p,elo Despacho Conjunto do Presidente
do Govemo Regional e do Secretario Reg'ional do
Plano -de 11 de Julhode 1985, 0 Canselho ,do Go
verno, reunido em plenario em 16 de Junho de 1988,
resolveu promover a Tecnico Assistente de Ope
raQ6es Aeroportuarias Graduado 0 seguinte funcio
nario da DirecQao Regional de Aemportos, da Se
cretaria Regional -do Plano:
Raimundo Nonato de Velosa.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo, Alberto Joao Cardoso Gongal.
ves Jardim.
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Prec;o deste niimero: 16$00
•Toda a correspond!ncla, quer ofi·
clal, quer relativa a anuncios e a
assinaturas do Jomal oticial deve
ser dirigida

a

Presld@ncla

do Governo Regional

da Madeira-.

Secretaria-Geral da

ASSINATURAS
As tres series Ano... 3 200$
)emestre
As duas series >
2 800$

1 600$
I 400$
AI.· serle
>... 1400$
700$
A 2." serle
> •.• 1400$
700$
A 3." serie >... 1400$
700$
Numeras e )uplernentos - pre~o por pagina: 4$00
A estes valores acrescem os portes de correlo
(Porta ria n. 0 148/87, de 7 de Dezernbro)

Execu~ao

grafica 0'1 .IMPRfN)A REGIONAL DA MADEIRA, E. P.> -

e

.0 pre90 dos anuncios
de 70$00
a linha, acrescipo do respective
1. V. A., dependendo a sua publl.
C8930 do pagamento anteclpado a
efectuar na Secretarla-Geral da Pre·
sid@ncia do Govemo RegIonal de
Madeira-.
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