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Autoriza a prolTogac;:ao par rnais urn ana do exerCICIO
de funyoes per parte da enfermeira aposent8da Vir
gilia $Bc Ped;'8 Teixeira.

ASSEMBLEIA lEGISlATIVA REGiONAL
Resclw;a.o n.' 7/90/M:
Aprova a "I Orgamento Suplementar da ASSEMBLEIA
LEG/SLATIVA REGIONAL DAMADEIRA PARA 0 AND
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PRESIDENCIA DO GOVERNO REG!ON.A,L
Res-oIUl;ao

'0.'

742/90:

DeC!U'D a utilizagao puhlica da expropriagao do imo
cbra de "Construc;;aode urn 'CenttO
vel necessar:io
Socia :Cultural de Arte, Desporto e Reere-ion e auto
riza a Camara Municipal do Funchal a tamar posse
admlnistrativa do mesmo imoveL

a

Resolul;ao n.' 743/90:
Dete'rm'na a actualizayao dos valoros aprovados p-ela
Reso~ugao n.O 174/88, de 11 de Fever6irG.

Aprova a i;Jrojecto do "Inte'rceptor, EstaQao de Trata
mento PreHminar e Emissario Final de Aguas Resi.
duals do Funchal - 3.' Fase - Estac;;ao de Tratamen
to incluindo Muralha Marginal de Pro'ecc;ao Maritima»
e autoriza a abertura e realiza<;a,o de ·concurso pu
olico para a adjudicac;;ao da respectiva empreltada.
Resc<lu~ao n,'

n,' 746/90:

Concede um subsidlo
te de 11 555 625$.

n,' 750/95:

Autoriw a nomeagao de diversos funcionarios para 0
quadro do pessoal do Gabinete do Secretario Regio
nal dos Assun~os Sodais e ServiQos de Apalo.
Reso!u~ao

n.' 751/90:

Aprova a ,projecto de «Coi1:;trugao do Porto ria Ribeira
Brava - Segunda Fase» eautariza a abertura e reali·
zac;:ao de concurso pub,lico para a ad:udlcagao da res.
pectlva empreitada.
Resolu(f-ao n,' 752/90:
Deo,ermina a actuaolizac;:ao dos valores das compartici·
pac;:6es fimlnceiras devidas pelo Direcgao Reg'ional da
Seguranc;:a Social a cada utente de varias instituic;:6es
eva,! enG'ias.
Re"olu~o n,' 753/90:

'Determilla a actualizaQao das montantes das com;1ar
ticip·agoes Hnanceiras mensais a atribuir a va·rias ins·
tituic;:6es pela explorac;:ao que fac;:am dos respeco,iv-es
equipamentos socia is.
Resolu~o

n,' 754/S0:

Atribui um subsidio ao Abrigo de Nossa Senhora de
Fatima, no montanoe de 3600008.
P,esclu~ao n.'

745/90:

Concede um apoio financeiro ao armedor Jos·1§ Or
nelas.
Res{),lu~ao

Autoriza a ncmeac;:ao de Ana Maria Franco Macedo ps
ra a categoria de '"elefc,nista de 2.' Glasse do quadro
00,Jes50al do Gabinete do Secreti3rio Regional dos
AssuntosS:ciais e Servi{fos de t\poio.
Rssolu~ao

741/90:

Aprova a projeoto de "Reiinstalagaodo Centro de Em
',)rego do Funchal" e autoriza a abertura e realizagao
de concurso puhlico para a adjudicagao da respecti
va emrpreHada.
Resolu~jIo n.'

Resolu~a't! n.' 749/9G:

a Ceopescamadeira,

755/90':

C;;'llcede louvor ao Clube Sport Maritima, poer se ter
sagrado compeao nacional da 1.' Divisao na moda
Iidade de Badminton.
Resolu(f-ao n." 756/90:

no mentan

Reso-luC;2o n." 747/90:
Nribu; um subsidio a Associac;:alO de Estudantes da
Es-eo.la Se.cundaria de Francisco Franco, no montante
de 550 ODDS.

Aprova a minu',a do contra,to de empreitada de COIlS
trvcsa d,cs 3.° 4.', 5.' e 5." troc;:os do Gana,1 do Rega
de 'Sao Vicent'e.
Resolu~ao

n,' 757/S0;

Defere 0 reque:rimento apresentado pela s,cciedado
"COMERCIUM - BMPREENmMENTOS URHANiSTICOS,

I SERlE -

2
SoAn, re,]ativo a sL!spensao Xlr ma-is sels meses do
infcio dos trab3llhos dD empreendimento urbanfstico
nes terrenos a nl(xr[e e a sui dEl Estrada Monumental,

ASSEMBLEIA lEGISLATIVA REGIONAL
Resolu~ao

Decla'ra a lItilidade pubHca oacxproprla<;ao dosim6
veis necessarios a ohra de .'n,sta,la<;ao de Estufas e
Campos de Ensaio para apoio 310 Laborat6rio Agrico
la da iMade'ira" eautol'iza a Secretaria Regiornal d'~
Equipamento Social a tomar posse administrativa dos
nleSillOS rm6veis.

Res.olur;3.. o n.' 759/90:
0

n.O 7/90/M

de 17 de Julho

Rcsnlw;,ikJo n.' 7SS/S0:

Rectifica
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ij,ltimo paragrafo da Reso!u<;ao n,' 614/90,

de 7 de Junho.
ResohH;f.ra n.' 760/90:
,!\'prova a Porta ria n.' 82 que regLJilamenta as condi
<;oes de u'~'i,:izar;:ao dos bilhetes de transporte aereo
r8gular dentm da Regiao.

A Assemb!eia Legislativa Regional da Madei
ra, reunida em P!enario em 17 de Julho de 1990,
nos termos do n,D 2 do artigo 49.0 e 50,0 do De
creta Legislativo Regional n. 24/89/M, de 7 de
Setembro, resolveu aprovar a 'd Or<;:amento Su
plementar da Assemb!eia Legislativa Regional da
Madeira para a ana de 1990», que faz parte inte
grante da presente resolu~ao.
O

Assembleia Legislativa Regional da Madeira,
17 de Julho de 1990. 0 Presidente da Assem
bleia Legislativa, Jorge Nelia Praxedes Ferraz Men
donr;a.

0

1. ORC;AMENTO SUPLEMENTAR DA ASSEMBLEIA LEG1SLATIVA REGIONAL DA MADEIRA
PARA 0 ANO DE 1990
C6digo

ReforyO
ou lilscril;ao

Rubricas

Anula«;ao

iRECEITAS
St'..LOO DE GERWCIAS ANTERIORES, OUTRP,S RECEITAS
'OE GArPlTAL ... '" ." ,.. ". ". ". ". ... ...

12.00

38 437 092$00

I REPOS:'l;oES N/ ABATirOAS NOS PAGAMENTOS

14.00

3303834$00

TOTAL ".

I

41 740926$00

I-~·------------------

!

DESPESAS COHRENTES

DESPESAS COM 0 PESSOAL
REMUNEHAl;OES OERMS E P6HMANENTES

01.00.00
01,01.00
01.01.01

02.00.00
02.01.00

rPessoal dos qlladros
Subvencoes (vitaHcia, sobreviv&nciaj e slibsidio de rein
1 egrayao ".
". ." ". ,,,

c

AOUIS1C;:AO DE SENS E SERVICOS CORRENTES
; HENS OUHADOUROS

BC::':;·'D:'R::~::::

02.01,03

I
02.02.00
02.02.08
02.03.07
02.03,09
02.03,10

20 000 000500

.

500000500

OUlyas bens nao dllradouros " .. "

III

_

Seguros " .. " ." ." ." " .. " ". " .. "
T_r_81_1S_';;_C_'I"t_8_S_'_"_"_'-"-'-'-"-'-'-'-"-'-'-"-'-"-"-'-Outros
senriyO's " .. " ", ", ." ." " .. " ".- -".
", '" '

1\__

300000S00
350000$00
3590926$00
3000000S00

_

'11

07.00.00
07,01,00
07.01.06
07.01,07
07.01.08

DESPESAS DE CAPITAL

II

AOUISI'CAO DE HENS DE CAPITAL
INVEST1MENTOS

I

I
!
I

\

I

Material de transporte ". ,,, ". " .. " ".
MS'eria! de informMica ". ". " .. "
'Material e eqllipamento ."
TOTAL ", ." ".

."

II
I
II

8000000500
4000000$00
2 ODD OOOSOO
41 740 926$00

41 740 926S00
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-------PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL

derar essa posse indispensavel ao inicio dos tra
balhos.

Resolw:;ao n.O 741/90

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Julho de 1990, resolveu:
Aprovar 0 projecto de «Reinstalac;ao do Cen
tro de Emprego do Funchal».
Mais resolve autoriz3r a Secretaria Regional
do Equipamento Social a proceder
abertura do
Concurso Publico para execuc;ao da corresponden
te empreitada, pelo valor base de 57 223 375$00.

a

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

so Gom;alves Jardim.

Reso!w;:ao

11.°

742/90

Presidencia do Governo Reg'iona!. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

Gom;alves Jardim.

ResolUl;:ao n.O 743/90
Pelo SecretarioRegional do Equipamento So
cial fOI presente uma proposta de actualizac;ao 
tendo por base os indices de pregos ao consumi
dol' (I. P. C.), de aproximadamente 20%, regista
dos desde Fevereiro de 1988 - dos subsidios a
conceder aos agregados familiares que, POl' moti
vo de expropriac;ao por utilidade publica venham
a ser desalojados dos fogos que habitam, e optem
pOl' promoverem 0 seu auto-realojamento.
Ponderada a proposta e considerando que a
mesma reveste um forte incentivo
construc;ao
de habita930 pr6pria e ao auto-realojamento, 0
Conse!ho do Governo, reunido em plenario em 12
de Julho de 1990, resolveu autorizar a adopgao dos
valores nela contidos, mas com a salvaguarda
de que aos interessados que optarem pelo subsf
dio de realojamento esta vedada, no futuro, a pos
sibilidade de concorrerem a habitac;5es construf
das por este Governo Regional.

a

o Conseiho do Governo, reunido em plenclrio
em 12 de Julho de 1990, usando das competen
cias conferidas pelo Decreto-Lei n.o 171/83, de 2
de Maio (par Ihe ter sido requerido pela Camara
Municipal do Funchal), enos termos e ao abrigo
dos art.O 10.° e 14.° do Decretb-Lei n.O 845/76,
de 11 de Dezembro, nas redacc;6es introduzidas pe
los Decretos-Leis 154/83 e 413/83, de 12 de Abril
e 23 de Novembro, respectivamente, fica declara
do de uli!idade publica, com caracter de urgencia
da expropriac;ao, 0 imovel e todos os direitos a
ele inerentes e ou relativos (servid6es e serven
tias, arrendamentos, prejufzos emergentes da ces
sac;ao de actividades e todos e quaisquer outros,
sem reserva alguma) abaixo identificado e neces
sario
«Obra de construc;ao de um Centro S6cio
-Cultural de Arte, Desporto e Recreio», a realizar
pela autarquia requerente.
S

Esta Resoluc;ao actualiza os valores aprovados
pelo Conselho do Governo, na sua reuniao de 11
de Fevereiro de 1988 (Resoiug8.o n.O 174).
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

Gom;alves Jardim.

a

Identificac;ao do im6vel abrangido:

a

Predio urbano, situado
Rua D. Carlos I, n.
13, 14 e 14A e Rua de Santa Maria n. OS 36 e 38
de policia, freguesia de Santa Maria Maior, cqnce
Iho do Funchal, inscrito na matriz respectiva sob
a art.O 68.° e descrito na Conservat6ria do Registo
Predial do Funchal sob 0 n.O 40.862, a fis. 116, do
Livro 8-117, com a area global, no solo, de 280,00
m2, pertencente
massa falida de Clemente Go
mes AgUiar, Filhos & Sucessores.
S

a

Em consequencia e simultaneamente, fica a
sobredita Camara Municipal do Funchal autorizada
a tomar posse administrativa, nos termos do n.O 1
do art.O 17.° do citado Decreto-Lei n.O 845/76, do
im6vel anteriormente identificado, por se consi

Resolu<;ao n.O 744/90

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Julho de 1990, resolveu:
Aprovar 0 projecto do <dnterceptor, Estac;ao
de Tratamento Preliminar e Emissario Final de
Aguas Residuais do Funchai - 3.' Fase - Esta
c;ao de Tratamento inciuindo Muralha Marginal de
Protecc;ao Maritima».
Mais resolve autorizar a Secretaria Regional
do Equipamento Social a abrir concurso pL!biico
para execuc;ao da correspondente empreitada, pe
10 valor base de 725000000$00.
Presidencia do Governo Reg'ional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

Gom;alves Jardim.
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I SERlE Resolm;:ao n.O 745/90

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Julho de 1990, resolveu:
A(ribuir um apoio financeiro ao armador Jose
Ornelas, residente em Machico, proprletario da
embarca<;:ao "Lola», com 0 numero de registo
FN 1503 C, no valor de 3925229$00, correspon
dente a comparticipa<;:ao do Governo Regional em
22,5% do total de um investimento no sector das
pescas Moderniza<;:ao de uma embarca<;:ao de
pesca costeira, de 18,32 metros de comprimento
(fora a fora), - nos termos do Regulamento (CEE)
n.O 4028/86, de 18 de Dezembro - , Ac<;:oes Comu
nitarias para 0 Melhoramento e Adapta<;:ao das
Estruturas do Sector da Pesca - e Moderniza<;:ao
da Frota Pesqueira Regional.

o

auxfiio financeiro atras referido diz respei
to acomparticipa<;:ao obrigat6ria do Estado Mem
bro em investimentos no sector das pescas, abran
gidos pelo Programa de Moderniza<;:ao, Reestrutu
ra<;:ao e Desenvolvimento da Frota de Pesca da
Regiao Aut6noma da Madeira, apresentado a Co
missao das Comunidades Europeias.
Este apoio financeiro tem cabimento orQa
mental na rubrica dos Investimentos do Plano,
Capitulo 50, Divisao 06, Subdivisao 00, C6digo
05.04.01 - Apoio a Frota Pesqueira.
Mais resolve encarregar 0 Sec. Regional da
Economia decelebrar um protocolo que defina as
condi<;:oes em que tal apoio e concedido.
Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardo
so Gon9a!ves Jardim.

Resolw;ao n.o 746/90
Considerando a importancia do Sector das
Pescas no contexte da economia regional.
Considerando que, a retribui<;:ao justa pelo
produto da pesca e fundamental para a explora<;:ao
rentavel das embarca<;:oes que se dedicam a faina
dos tunideos.
Considerando as dificuldades com que se de
bate a Coopescamadeira - Cooperativa de Pesca
do Arquipelago da Madeira, ORL, para colocar no
mercado as capturas dos seus membros, a pre<;:os
competitivos.
Considerando que a situa<;:ao que se verifica
no sector tem repercussoes ao nivel dos traba
Ihadores e seus agregados.

NUMERO 123

o Conselho do Governo, reuniao em plenario
em 12 de Juiho de 1990, resolveu atribuir a titulo
excepcional a Coopescamadeira, um subsidio no
valor de 11 555625$00, destinados a um acresci
mo de quinze escudos POI' qUilograma, para os tu
nideos destinados a industria, durante os meses
de Mar<;:o, Abril e Maio de 1990.
Este auxflio tem cabimento or<;:amental na ru
brica de Investimentos do Plano, Capitulo 50, Di
visao 06, Subdivisao 00, C6digo 05.04.01 .- Apoio
a Frota Pesqueira.

a

Presidencia do Governo Regional. Pre
sidente do Governo Regioral, Alberto Joao Cardo
so Gom;alves Jardim.

Resolu~ao

n.O 747/90

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Julho de 1990, resolveu:
Atribuir um subsfdio ordinario no valor de
550 000$00 a Associa<;:ao de Estudantes da Escola
Secundaria de Francisco Franco.
Esta despesa tem cabimento no duodecimo
do mes de Julho, na rubrica 04.02.01 - Transfe
rencias correntes - Institui<;:oes Particulares.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto joao Cardo
so Gon9alves Jardim.

Resclw;ao n.O 748/90
Considerando que se mantem as pressupos
tos que levaram a contrata<;:ao em regime de ta
refa, da Enfermeira aposentada, Virgilia Sao Pedro
Teixeira, para exercer fun<;:oes no Servi<;:o de For
ma<;:ao Permanente de Pessoal, da Secretaria Re
gional dos Assuntos Sociais.
Atendendo a que continua em vigor a legis
la<;:ao que permite 0 exercfcio de fun<;:oes publicas
pOI' aposentados, artigos 78.° e 79.° do Decreto-Lei
n.O 498/72, de 09 de Dezembro com nova redac<;:ao
dada pe!o artigo 8. do Decreto-Lei n.O 21 '5/87,
de 29 de Maio;
0

o Conselho do Governa, reunido em plenario
em 12 de Julho de 1990, resolveu:
1 - Autorizar a prorroga<;:ao do referido con
trato POI' mais um ano, ao abrigo do disposto no
n.O 2, do artigo 14.°, do Decreto Legislativo Re-
gional n.O 13/85/M, de 18 de Junho, recebendo
mensalmente a importancia de 138 140$00.
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2 - Que, por urgente convenlencia de servi
<;:0, esta contrata<;:ao se renove a partir de 01 de
Agosto p.f., ao abrigo do n.O 2 do artigo 3.°, do
Decreto-Lei n." 146-,C/80, de 22 de Maio.

Servi<;:os de Apoio, como 3." Oficial, da candidata
aprovada em primeiro lugar, Zita Fernandes de
Gouveia, Escrituraria-dactil6grafa de 2.' classe, do
mesmo quadro.

3 - Esta despesa tem cabimento no Or<;:amen
to da Secretaria Regional dos Assuntos Sociais 
08 - Capitulo 01 - Divisao 00 - Subdivisao 00
C6digo 01.01.04.

2 - Autorizar as nomea<;:oes provis6rias, para
o referido quadro de pessoal, dos candidatos, Rui
Alberto dos Santos Gongalves, Paulo Jorge da Sil
va Rosa e Ricardo Luis Gomes de Abreu, aprova
dos respectivamente nos 2.°, 3.° e 4.°' lugares.

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
de'nte do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso

Gom;alves Jardim.

Resoluc;ao

n.O 749/90

Nos termos da Resolugao n.O 1135/84, de 18
de Outubro, em sequencia de concurso externo de
ingresso para a categoria de telefonista de 2.
classe, aberto por aviso publlcado no Jomal Ofi
cia I n.O 157, II Serie, Suplemento, de 19.09.89;

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Julho de 1990, resolveu:
1 - Autorizar a nomeagao provis6ria para 0
quadro de pessoal do Gabinete do Secretario Re
gional dos Assuntos Sociais e Servi<;:os de Apoio,
como Telefonista de 2.' classe, da candidata apro
vada em 1.° lugar, Ana Maria Franco Macedo.
2 - Dada a urgente conveniencia de servigo,
esta admissao produzira efeitos a partir do dia
01 de Agosto de 1990, ao abrigo do n." 2, do arti
go 3.°, do Decreto-Lei n.O 146~C/80, de 22 de ~Jlaio.
3 Esta despesa tem cabimento no Orga
mentodesta Secretaria Regional, no Capitulo 01,
Divisao 00, Subdivisao 00, C6digo 01.01.01.
Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

Gonc;alves Jardim.

Resoluc;ao

n.O 750/90

Nos termos da Resolu<;:ao n.O 1135/84, de 18
de Outubro e, na sequencia de concurso externo
de ingresso para a categoria de 3.° Oficial, aberto
por aviso publicado no Jornal Oficial n." 157, II
Serie, Suplemento de 19.09.89;
o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Julho de 1990, resolveu:
1 - Autorizar a nomeagao, em comissao de
servi<;:o, para 0 quadro de pessoal do Gabinete
do Secretario Regional dos Assuntos Sociais e

3 - Estas nomeagoes produzem efeitos a par
tir de 01 de Agosto de 1990, por urgente conve
niencia de servigo, nos termos do n.O 2 do arrigo
3.° do Decreto-Lei n.O 146-C/80, de 22 de Maio.
4 - Tem cabimento Or<;:amental na rubrica: Se
cretaria Regional dos Assuntos Sociais 08, Capi
tulo 01 Divisao 00, Subdivisao 00, C6digo
01.01.01.
Presidencia do Governo Regional.- 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

Gonc;alves Jardim.

Resolur;ao

n.O 751/90

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Julho de 1990, resolveu:
Aprovar 0 projecto para execu<;:ao da emprei
tada de "Construgao do Porto da Ribeira Brava 
Segunda Fasen e 0 Programa do Concurso e Ca
derno de Encargos.
Mais resolve abrir Concurso Publico para exe
cugao da referida empreitada pelo valor base de
180 000 000$00.
Esta despesa tem cabimento orgamental no
C6digo 07.01.04-A - Amplia<;:ao do Cais da Ribeira
Brava, do Orgamento Privativo da Direcgao Re
gional de Portos.
Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

Gom;alves Jardim.

Resolw;:ao

n.O 752/90

Considerando que, a nivel nacional, os valo
res definidos para a ccmparticipa<;:ao financeira
da Seguranga Social as Instituigoes Particulares
de Solidariedade Social com acordo de coopera
<;:ao foram actualizados em 10,5%;

I S~R:E -
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o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Julho de 1990, resolveu:
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3.° Os subsidios serao pagos pelas (ubricas
602.01, 605.01, 950/602.01 e 950/605.01 clo Orga
menta da Direcgao Regional da Segurang8 Social.

1.° Actualizar os valores das comparticipa
<;oes financeiras, deviclas pela Direc<;80 Regional
da Seguranga Social, no ano de 1990, a cad a uten
te das Instituigoes e valencias a seguir indicadas,
nos termos dos acordos de cooperag80 atras refe
ridos:
Hospicio da Princesa Dona Maria Amelia, San
ta Casa da Misericordia clo Funchal e Casa da Sa
grada Familia e Hefugio de S. Vicente Paulo, valen
cia/Lar - 19039$00.
Hospicio da Princesa Dona Maria Amelia, e
Santa Casa da Misericordia do Funchal, valen
cia/Centro de Dia - 6796$00.
Caritas Diocesana do Funchal, valencia/ Acti
vidades de Tempos Livres 2774$00.

2.° A presente actual iza<;ao produz efeitos des
de 01 de Janei ro de 1990.
3.° Esta oespesa tern cabimento nas rubricas
602.01, 6'10.0'1, 950/602.01 e 950/610.01, do Orga

Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto joao Cardo.
so Gon9alves Jardim.
Resolu~ao

o

Conseiho do Governo, reunido ern plenario
em 12 de Julho de 1990, ;'esolveu:
1. Atribuir ao Abrigo de Nossa Senhora de
Fatima um subsidio eventual no valor de 360000$
para obras de benericial;ao.
2. Este subsidio sera pago Q(raves da rubri·
ca 950/602.02 do Orgamento da Direcg80 Regio
nal da Seguran<;;a Social.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gon9alves Jare/lm.

mento da Direcg80 Regional da Seguranga Social.
Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gonc;alves Jardim.

Resoh.H~ao

n,· 753/90

Reconhecendo 0 papel relevante das Institui
goes Particulares de Solidariedade Social, e das
acgoes por elas desenvolvidas na prossecug80
dos objectivos cometidos a Seguran<;;a Social;

Resoluq8o

1.° Actualizar em 10% arredondado, por ex
cesso, para a dezena de escudos imediatamente
superior, os montantes das comparticipagoes finan
ceiras mensa is a atribuir, no decurso do corrente
ano, as Institui<;;oes abaixo indicadas, os quais se
destinam a comparticipar nos encargos financei
ros assumidos por estas Instituigoescom explora
<;80 dos respectivos equipamentos sociais:
Abrigo Infantii de Nossa Senhora da Concei<;;80
Abrigo de Nossa Senhora de Fatima
Associa<;80 'Protectora dos Pobres
Funda<;80 Jacinta de Ornelas Pereira
Instituto de S. Vicente de Paulo

2.° A presente actualizag80 produz efeitos a
partir de 1 de Janeiro de 1990.
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755/90

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Julho de 1990, tesolveu:
Louvar 0 Club Sport Maritima por se ter sa
grado campeao nacional da 1.' Divisao na moda
lidade de Badminton.
Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardo
so Gon9alves Jardim.

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Julho de 1990, resolveu:

n,O 754/90

Reso!ut,!ao n" 756/90

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Juiho de 1990, resolveu:
Aprovar a rninuta do contrato de empreitada
de constru<;;80 dos terceiro, quarto, quinto e sex
to Tro<;;os do Canal de Rega de Sao Vicente, em
que e adjudicataria a sociedade «Tecllotunel
Projecto de Constru<;;ao de TCiileis, Limitada".
Presidencia do Governo Regiona!. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gon9alves Jardim.
Reso,!u.-;ao n.· 757/90

o Conselho do Governo, reunido em plemlrio
em 12 de Julho de 'i990, resolveu deferir um re
querimento de «Comercium Empreendirnentos
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Urbanfsticos, S.A.», no sentido de autorizar a sus
pensao par mais seis meses, do infcio dos traba
Ihos cia empreendimento urbanfstico nos terrenos
a norte e a sui cia Estrada Monumental, perten
centes aos sucessores de LUIS Azevedo Pereira.
Mais resolve a Governo Regional nao autori
zar explorac;:ao par qualquer entidade particular,
no litoral maritima situado entre a complexo bal
nearia "Lido» e 0 denominado «cais do carvao»,
reserv8ndo-o para a aiargamento do referido com
plexo balnear.
Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Gavemo Regional, Aiberto Joao Cardoso
GOfli;:aives Jardim.
R.gla.

Autonoma do to4odeira

SECnETA RIA REGION AL
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n.O 758/90
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boratorio Agricola do ad.irQ, nO

f"gue,sia do CamachO,
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o
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00 EQUIPAMENTO

ObrCl dp instolos:oo de

Conselho da Gaverno, reunido em plenario
12 de Ju i ho de 1990, resolveu:

No usa das competencias atribufdas pelo De
creto-Lei n.O 171/83, de 2 de Maio, enos termos
e ao abrigo dos arLO S 10.° e 14.° do Decreto-Lei
n.O 845/76. de 11 de Dezembro, nas redacc;:oes in
troduzidas pelas Decretas-Leis n.0 5 154/83 e 413/83,
de 12 de Abri I e 23 de Novembra, respectivamen
te, ficam declaradas de utiiidade publica, com ca
racter de urgencia das expropriac;:oes, as parcs
las dos imoveis e todas as direitas a elas ine
rentes e au relativas (servid6es e serventias, co
calonias, arrendamentos, acessoes, regalias, aguas,
pertences e acessor[as, prejufzos emergentes da
cessac;:ao de actividades e tad as e quaisquer au
tros, sem reserva alguma), constantes da planta
anexa, lacalizados na freguesia da Camacha, con
celho de Santa Cruz, necessarias
"Obra de ins
tafac;ao de Estufas e Campos de Ensaio para apoio
ao Laboratorio Agricola da Madeira», a levar a
efelto par este Governo Regional, atraves da sua
SecretariaRegional da Economia, correndo os pro
cessos de expropriac;:ao pela Secreta ria Regional
do Equipamento Social que, para a efeito, e desig
nada entidade expropriante.

a

ResoluJ;ao n.· 759/90

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Julho de 1990, resolveu:
Rectificar a ultimo paragrafo da Resoluc;:ao
n.O 614/90, de 7 de Junho, que passa a ter a se
gUinte redacc;:ao:
«Esta acc;:ao comparUcipada em 53% do seu
valor pela FEOGA - Fundo Europeu de Orientac;:ao
e Garantia Agricola, no ambito do Programa Especf
fico de Desenvolvimento da Agricultura Portuguesa
(PEDAP), e suportada, na componente remanes
cente, pelo Orc;:amento Regional atraves da rubrica
Secretaria 09, Capitulo 50, Divisao 04, Subdivi
sao os, Codigo 02.03.10.,.
Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardo
so Gom;alves Jardim.

Resolw;:ao n.· 760/90

Simultaneamente e em consequencia, nos ter
mas do n.O 1 do ArLO 17.° do citado Decreta-Lei
n.O 845/76, e 3utorizada a mencionada Secretaria
Regional do Equipamento Social a tamar posse
administrativa das referidas parcel as, por se con
siderar essa posse indipensavel ao inlcio dos tra
balhos respectivQs.

Aprovar a Portaria n.O 82 que regulamenta as
condic;:oes deutilizac;:ao dos bilhetes de transporte
aMeo regular dentro da Regiao Aut6noma da Ma
deira.

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso

Gom;aives Jardim.

Gom;alves Jardim.

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 12 de Julho de 1990, resolveu:

8

I SERlE =------------------------------

Pre~o

«Toda a oorrespO'fldenda, quer
oficial, quer relative a

alluoolos

e a assinaturas do Jamal miafal
deve ser dirigi,da

a

Seoretaria·

-Geral da Presidenoia do Go
vemo Regional da Madeka•.

deste numero: 40$00

I

ASSINATURU
Complela (Ano)...6 000'$00 (Semeslre) ,.. ... ... 3 000$00
I.' Serle
2 000$00
1 000$00
2," Serie
2000$00
1 000$00
3,' Serie
2 000$00
1 000$00
4," Serie
2 000$00
1 000$00
I)uas Series >
4 000$00
2 000$00
Tres Series >
6000$00
3 000$00
Numeros e SupJemenlos - Pre~o por pagina: 5$00
A estes valores acrescem os porles de correio
(Poriaria n.O 227/89. de 28 de Dezembro)
Execu~ao

NUMERO 123

grafica da .IMPRENSA REGIONAL I)A MADEIRA, E. P•• -

IRM·EP

«0 preco ,dos anuncws e de
90$00 a linha, acresoido do
respeotivo l.V.A., dependendo a
sua publicacao do pagamento
antecipado a efe,ctuar na Secre
taria·Geral da flresidencia do
Governo Regional da Madeira •.

