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PRESIDENCIA DO GOVERi-JO REGIONAL
Resolu~ao n.'

691/90:

Conwde um subsidio il Associai;ao de Agricultores
da M8deira, no mc!ntante de 3000 'ODDS.
Resolu~!o

Segunda-feira, 16 de Julho de 1990
Resolw;;ao n: 7oa/90:
Dis,penso a realiza{f30 de concurso publico au lim;tado
bem como a consulta a tres empmsas para a adjudi
cavao da empre1itada de «Proteci;ao Marginal Provi
soria da Avenida do Mar - Funchal».
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PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL

n.' 69,2/90:

Ap!rova a Decreta Regulamentar Regional que regula
a concessao de apoios para a cobertura au resguardo
de pOvos au au',ras escavai;oes semelhantes.
Resolu~·o n.'

693/90:

Aprova a Dec,rete Regulamentar Regicnal que esta
be,:e,c0 a consiNtuivao e funcionamento da Comissao
Regional de Apfka{fao de Caimas em Materia Eco_
'!lomica.
Resdu~ao n.'

694/90:

Aprova a proposta de Decreta Legislativo Regional
que determina a adaptai;ac
Regiao do disposto no
Decmto-Lei n.O 77/84, de 8 de Mari;o.

a

Rese'lu«;ao n." 695/90:
Aprova a Decreta Regu,lamentar Regional! que proce
de ,3 adap>,ai;:ao a Regiao do disposlo no Decreta-Lei
n.o 459/88, de 14 de Dezembro.

ReSOJlw;aon.' 696/90:
Aprova a Decreta Regulamentar Regi,onal que proce<le
il a<laptai;ao
Hegiao do disposto no Deoreto-Lei
11.° 404/88. de 15 de Dezembro.

a

Resolu~o n,'

697/90:

Autoriza a explorai;ao e engarrafamento de agua das
nascentes «AgU8 <I'·Alto» e «Ribeira do inferno», na
freguesia e Gonce'lho de Sao Vicente, a Jose Antonino
de Freitas Branco.

Resoluc;:ao n.O 691/90
Considerando que a Associagao de Agricul
tores da Madeira e membro fundador da Associa
gao dos Produtores Europeus de Banana (A.P.E.B,)
constitufda com 0 objectivo prioritario de promo
ver a defesa intransigente de culturada bananeira,
essencial ao desenvolvimento econolllico e social
das diferentes Hegi6es produtoras e em particu
lar nesta Regiao Autonollla.
Considerando que aquela Associagao preten
de dinalllizar acg6es de divulgagao e forlllagao dos
agricultores, e participar activamente na organi
zagao de mercados agrfcolas.

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 29 de Junho de 1990, resolveu atribuir
Asso
ciagao de Agricultores da Madeira um subsfdio
de 3 000 000$00.

a

o presente encargo tem cabimento orgamen
tal na rubrica Secretaria 09, Capitulo 01, Divisao
06, Codigo 05.01.02.
0 Pre
Presidencia do Governo Regional. sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardo
so Gon9alves Jardim.

ResQ,!ul?ao n: 698/90:
Determinaa concessao de s·ubsfdio, durante 0 mes
de Julho de 1990 ao. transporteda banana oxpe,dida
para 0 Continente' Portugues em 5$00/Kg/peso Hquido
Resolu~ao

n,' 699/90:

Apmva 0 Decreta Regul20m-entar .Reg1ional que esta·
he-Ieee a lei organica da Secretaria Hegicnal da Eco
nom-ia.

Reso-luc;:ao n.O 692/90

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 29 de Junho de 1990, resolveu:
Aprovar 0 Decreto Regulamentar Regional que
regula a concessao de apoios para a cobertura
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ou resguardo de p090S ou outras escava90es se
melhantes.
Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional. Alberto Jo§o Cardo
so Gonc;aIves Jardim.

o Conselho do Governo. reunido em plenario
em 29 de Junho de 1990, resolveu:
Aprovar 0 Decreto RegulamentarRegional que
regula a constitui9aO e funcionamento da Comis
sao Hegional de i\plica9ao de Coimas em Materia
Econ6mica, criada pelo Decreto Legislativo Regio
nal n. 16/90/1\11, de 6 de Junho.

Reso!u~ao 11.°
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696/90

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 29 de Junho de 1990. resolveu:
Aprovar 0 Decreto RegulamentarRegional que
adapta a Regiao Aut6noma da Madeira a Decre
ta-Lei n.O 464/88. de 15 de Dezembro. que aplica
a Portugal 0 Regulamento Comunitario relativo a
protecc;ao das florestas contra a po1ui9aO atmos
ferica.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regi'onal, Alberto Joao Cardoso
Gonc;alves Jardim.

Resolw;:ao

0.°

697/90

O

Nos termos dos art. 2.°, 28.° e 34.° do Decre
to-Lei n.O 15401. de 17.04.1928,0 Conselho do Go
verno, reunido em plenario em 29 de Junho de
1990, resolveu autorizar a Jose Antonino de Frei
tas Branco a explora9aO e engarrafamento da agua
das l\Jascentes "Agua d'Alto» e «Ribeira do Infer
no», na freguesia e Concelhode Sao Vicente.
O

'

Presidencia do Governo Regional. - 0 Pre·
sidente do Governo Regional. Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.

Resolu~ao

n.O 694/90

o

Conselho do Governo, reunido
em 29 de Junho de 1990. resolveu:

em

plenario

Aprovar a proposta de Decreto Legislativo Re
gional. a enviar a Assembleia Legislativa Regional
com processo de urgencia. relativo a adapta9aO a
Regiaodo Decreto-Lei n.O 77/84, de 8 de Mar90,
que estabelece a regime da delimita9aO e da coor
clena9aO das actu890es da administra9ao central e
local el11 materia de investimentos publicos.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardo
so Gonc;alves Jardim.

Resolw;:ao n.O 695/90

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 29 de Junho de 1990, reso/veu:
Aprovar 0 Decreto Regulamentar Regional que
adapta a Regiao Aut6noma da Madeira 0 Decreto
-Lei n. 459/88, de 14 de Dezembro. que aplica a
Portugal 0 Regulamento Comunitario relativo a pro
tecr;:ao das florestas contra os incendios.
O

Presidencia do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Jo§o Cardoso
Gonc;alves Jardim.

o Concessionario devera dar imediato cum
primento ao disposto no art.O 43.°, do citado De
creta. e proceder a liquida9aO na Direc980 'Regio
nal do Comercio e Industria de 50000$00.
E revogada a Resolu9ao n.O 117/79. de 10 de
Maio.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do Governo Regional. Alberto Joao Cardo
so Gonc;alves Jardim.

Reso!w;ao

0.°

698/90

Considerando que a expedi9ao de banana pare
o Continente Portugues se vem processando, em
navio frigorffico. a fim de preservar qualitativamen
te 0 estado daquele produto;
Considerando que 0 transporte frigorffico de
terminou agravamentos de custos que nao foram
oportunamente compensados pelo Governo da Re
publica, atraves da aprova980 e publica<;ao. no inf
cia do mes de Junho. do diploma que actualizaria
os pre90s da banana para a campanha de Verao,
conforme estipulado no Decreto-Lei n.O 503/85.
de 27 de Dezembro;
Consideranda a necessidade de assegurar a
devida remUnera9ao daquele produto particular
mente ao produtor, 0 Conselho do Governo. reu
nido em plena rio em 29 de Junho de 1990. resol
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veu subsidiar, durante 0 mes de Julho, 0 trans
porte da banana expedida, em 5$00!'quilograma/pe
so Ifquido, devendo os montantes correspondentes
serem liquidados directamente a empresa trans
portadora.

a

encargo correspondente sera suportado pe
10 Fundo Regional de Interven9ao e Garantia Agri
cola - FRIGA.

a

Presidencia do Governo Reg'jonal. Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonr;:alves Jardim.

Hesoluc;:ao n.O 699/90

a

Aprovar a Decreto Hegulamentar Regional que
aprova a Lei Organica da Secretaria Regional da
Economia.

a

Pre
Presidencia do Governo Regional. sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardo
80 Gon<;;alves Jardim.

0.°

Considerando que, apesar da decisao tomada,
a seguran9a de uma das principais vias de comu
nica9ao da Cidade do Funchal e a propria Empre
sa de Electricidade da Madeira estao pastas em
causa em virtude da falta de protec9ao maritima
da Avenida do Mar;
Considerando, finalmente, que a protec9ao
maritima em questao devera ser executada antes
do pr6ximo inverno, sob pena de parte da avenida
ser destruida pela aC9ao do mar.

a

Conse!ho do Governo, reunido em plenario
em 29 de Junho de 1990, resolveu:

Resoluc;:ao

artigo 95.° do Decreto.. Lei n.O 235/86 de 18 de Agos
to, POI' considerar que as propostas apresentadas
sao significativamente superiores ao pre90 base
posta a concurso;

700/90

COllsiderando que, pela Resolu9ao n. 664/90,
de 7 de Junho, a Conselho do Governo resolve
anular a Concurso Publico para a execu9ao da em
preitada «Protec9ao Marginal Provis6ria da Aveni
da do Mar - Funchal» ao abrigo da alinea b) do
C

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 29 de Junho de 1990, resolveu:
1 - Dispensar a eXeCU98.0 da empreitada em
questao de concurso publico e Iimitado ao abrigo
da alinea c) do numero 4 do artigo 5.° do Decreto
-Lei n.O 211/79, de 12 de Julho e, ainda, dispensar
de consulta a tres empresas ao abrigo do numero
5 do artigo 5.° do mesmo Decreta-Lei.
2 - Autorizar a que a Secretaria Regional da
Administra9ao Publica, atraves da Direc9ao Re
gional de Portos, proceda a consultas a uma em
presa da especialidade para execu9ao da emprei
tada em questao, condicionando porem a que a
adjudica9ao a ser efectuada nao ultrapasse a pre
90 base anteriormente posta a concurso.

a

Presidencia do Governo Regional. Pre
sidente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gonr;alves Jardim.
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Prec;o deste oomero: 20$00

I

ASSlltATORAS
«Toda a oorrespondenola, quer
ofioial. quer irelati'Va a anUnoios

e a ass·inaturas do Jnrnal Ofieial
deve ser diriglda

a Secretarla

-Gel'al Ida Prestdenola do Go

Completa (Ano)... 6 000$00
La Seriil
2000$00
2. a Serie
2000$00
2000$00
3,' Serle
4." Serie
2 000$00
Duas Series
4 000$00
Tnls Series
6 000$00

(Semestrel ... .., '"

3 000$00
1 000$00
1 000$00
1000$00
1 000$00
2 000$00
3 000$00

Numeros e Suplementos - Pre~o por pagina: 5$00
A estes valores acrescem as partes de correia
(Porfaria n.O 227/89. de 28 de Dezembro)

verno Roegional da Madell"3"

Execu~ao

giilfica da .IMPRENSA REGIONAL DA MADEIRA, E. P•• -

IRM·EP

-0 prevo dos anunolose de
a linha. aerescido do
respeetivo I.VA. de:pendendo a
sua publicac;:ao do pagamento
anteeipado a efectuar na Seen:
taria· Geral da Presidencla do
Governo Regional da Madeira •.
90$00

,.,,"

