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REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

Sexta-feira, 13 de Julho de 1990

I Serie -'Numero 118

SUM ARlO
PHESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL
R~50Iu~ao n:

687/90:

Determina a usuf~uigi'i'O de uma dotaQi'io orQamenta,]
especffica por parte da iDelegaQi'io do Governoem
Porto Santo.
Resolu~ao

daf resultantes, porventura venha a ser extinta.
A sua nao mencionar,;ao no Estatuto da Re
giao nao contraria 0 direito constitucional de 0
Governo estabelecer a sua organica propria.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do Governo Regional. Alberto Joao Cardoso
Gom:;alves Jardim.

n.' 688/90:

Aprova a propos'la de Decreto Legis,lativo Regional
que Elprova a nova 'lei organj:ca do Institutoco Borda
do, Tapegarias e ArtesanZjto da Madeira.
Resolu~lio n.'

689/90:

OcncecJe urn subsfdio naoreernbolsave,l a «Industria
de Lac'L'idniosda Ma,deira (ILMAl, Lda., no mOrntante
de 15 930 000$.

n.O 688/90

o

Conselho do Governo, reunido
em 29 de Junhode 1990, resolveu:

em

plenario

Aprovar a proposta de Decreto Legislativo Re
gional que aprova a nova Lei Organica do Instituto
do Bordado, Taper,;arias e Artesanato da Madeira,
a enviar
Assembieia Leglslativa Regional.

a

Resolur;ao n.' 690/90:
Desigrna '0' Dr. Oscar Frandseo Hrazao Camacho p6.ra
represenl'ar a IRegiao no exercfdo do cargo de Pre
siden'Le ,do Con-se'Joho de Admini;stragao da Sociedade
cienominada «MADI:BEL - INDUSTRIA DE ALiMENTOS
E BEBIDAS, S.A.».

Portari,a n.' 82/90:

Presidencia do Go'Verno Regij<onal. - 0 Pres;
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.

Resoluc;:ao n.O 689/90

Regulamernta a,s ccndigo,es de uti'!izaQao dos bilhetes
de transporte AMeo .Regular dentro cia Reg,iao Auto
noma cia Madeoira.
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Resolll~ao
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PRESIDENC1A DO GOVERNO REGIONAL
Resoluc;:ao n.O 687/90

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 29 de Junho de 1990, resolveu, que a partir
do proximo on;:amento, a Delegar,;ao do Governo
em Porto Santo, passara a usufruir de dotar,;80 or
r,;amental especffica.
Alias, e infundamentada a notfcia que esta
Infraestrutura administrativa destinada
coorde
nar,;ao dos servir,;os do Governo Regional em Porto
Santo, a fim deevitar a sua dispersao e custos

a

Considerando que a Industria de Lacticfnios
da Madeira (JLMAl, Lda., constitui a unica em pre
sa industrial do ramo, na Regiao Autonoma da
Madeira.
Considerando que esta empresa teve que su
portar custos adicionais nao previstos resultantes
do pagamento de direitos niveladores, cobrados pe
la Alfandega do Funchal, aquando da importar,;ao de
noventa toneladas de lelte em po gordo.
o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 29 de Junho de 1990, resolveu conceder
Industria de Lacticfnios da Madeira (ILMA) Lda.,
um subsfdio nao reembolsavel no montantede
15930000$00, para compensar,;ao parcial dos direi
tos niveladores suportados por aquela empresa.
Este encargo sera liquidado pelo Fundo Re

a

2-S
gional de
FRIGA.

I SERlE Intervenc;:ao

e

Garantia

Agricola

Presidencia do Governo Regional. -

la nao utilizaC;ao de reser/as, a que leva quase
sempre a uma subutiliz8c;:ao da capacidade das
aeronaves.



0 Pre

l\Jestes termos, manda 0 Governo da Regiao
Aut6noma da Madeira, ao abrigo do n.O 3 do
Art.' 2.° do Decreta-Lei n.O 275/87 de 4 de Julho
e do Decreta Reguiamentar Regional n.O 2/89/M
de 11 de Janeiro, aprovar a sGguinte:

sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardo

so Gom;alves Jardim.

Resolll~ao

n.O 690/90

1.° As tarifas de transporte aereo de passa
geiros a praticar nos serviC;:os regulares da linha
Funchal/Porto Santo au vice-versa sao as cons
tantes da Portaria 16/90 de 21 de Marc;:o.

Considerando que a «Madibel, Industria de
Alimentos e Bebidas, SA." , em Assemblela Geral
de accionistas, realizada no dia 10 do passado
mes de Maio, elegeu para a presidencia do Con
selho de Administrac;:ao a Regiao Aut6noma da
Madeira, a Conselho do Governo, reunido em pie
nario em 29 de Junhode 1990, resolveu nomear
nos termos do n.O 4, do art.O 390.°, do Decreta-Lei
n.O 262/86. de 2 de Novembro, para a exei-cicio do
cargo ,de Presidente do Conselho de Administra
C;30 da «Madibel - Industria de Alimentos e Be
bidas, SA", a Dr.6scar Francisco Brazao Camacho.

2.° A ap!ica9ao das tarifas obedecera as se
guintes condic;:6es'
a) No acto da reserva a tarifa devera ser
paga na totalidade.
b) Em caso de cancelamento da reserva esta
devera ser efectuada com urn minima de 48 ho
ras de antecedencia em relac;:ao ao harario pre
vista, ficando 0 passageiro com direito ao reem
bolso da totalidade da importancia dispendida au
com direito
marcaQao de nova reserva.

Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardo

a

so Gom;alves Jardim.

c) Em caso de cancelamento com anteceden
cia inferior a 48 horas em relac;:ao ao horario
previsto. ou no caso de nao utiliza<;ao do bilhete
para 0 voo para que fo! emitido, 0 passageiro
tera direito ao reembo!so de 50% da importan
cia dispendida au ficara obrigada ao pagamento
de um adicional de 50% da tarifa se pretender
reutilizar 0 bilhete.

Portaria n.O 82/90
Considerando a competencia do Governo Re
gional em materia de aprovaC;ao de tarifas de
transporte aerea regular dentra da Regiao Au
t6noma da Madeira.
Considerando que no conceito de tarifas se
inclui nao s6 a prec;:o do transporte de passage i
ros, bagagens e mercadorias, mas tambem as con
dic;:6es de aplicagao dessas tarifas.

3.° As condic;oes previstas nos n.09 1 e 2 des
ta Portaria sao igualmente aplicaveis as reser
vas efectuadas pelas Agencias de Viagens.

Considerando a necessidade de regulamentar
a aplicac;:ao das tarifas aereas entre a Funchal
e Porto Santo e vice-versa aprovadas pela Portaria
16/90 de 21 de Marc;:o.

4.° Esta Portaria entra em Vigor no dia 17
de Julho de 1990.
Plenarlo do Canselho do Governo, 12 de Ju
Iho de 1990. - 0 Presidente do Governo Regio
nal, Alberto Joao Cardoso Gonc;alves Jardim.

Considerando a procura e a oferta existen
tes, bem como a inexistencia de penalidades pe
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ASSINATURAS
Completa (Ano) .•. 6000$00 (Semestra) •.. ... ... 3 000$00
1." Serle
1 000$00
1 OOD$OO
2.' Serle
2 000$00
1 O{)v$OO
3,· Serie
2 OOOSOO
1 000$00
4." Serie
2 000$00
1 000$00
Duas Series.
4000$00
2 000$00
Tr~s Series.
6 000$00
3 000$00
Numeros e Suplementos - Pre~o por pagina: 5$011
A esles 'alores acrescem os porte3 de correio
IPortaria n. ° 227/89. de 28 de Dezembrol
Execu~lo
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grMla da .IMPRENSA REGIONAl DA MADElRA, E. P.• -

lRM·EP

-0 prec;:o dos anunclos e de
9CJ$OO a linha, acre'scido do
respectivo ,IV A., de:pendendo a
sua pubHcac;:§o do pagamento
antecipado a efactuar na Secra
tarla - Geral da Presid~noi,a do

GovernD Regional da Madeira •.

