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PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL

Resoluc;:ao In. 798/90
O

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 19 de Julho de 1990, resolveu:
Autorizar a Secretaria Regional das Finangas
a atribuir um subsfdio ao Clube Sports Madeira,
no montante de 15000000$00, destinado a apoiar
a organizagao da edigao 1990 do Rally Vinho da
Madeira.
A presente despesa tem cabimento or9amen
tal na Secretaria 10, Capftulo 01, Divisao 01, Sub
divisao 00, C6digo 04.02.01 (Transferencias Cor
rentes/lnstitui90es Particulares).
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.

Resoluc;:ao n.o 799/90
Na sequencia da ultima Resolu9ao do Go
verno sabre a necessidade de execugao imediata
dos planas directores em cada um dos cancel has
da Hegiao Aut6noma da Madeira, a Conselho do
Governo, reunido em plenario em 19 de Julhode
1990, resolveu dar toda a priori dade a elabora9ao
do Plano Director do Funchal, subordinado as se
guintes prioridades:

I SERlE Defesa da paisagem e do ambiente, Defesa
do patrim6nio hist6rico-cuitural e viabilizaQao dos
investimentos.
Com efeito, verifica-se que 0 actual Plano Di
rector do Funehal se revela inadequado face as
actuais realidades de custos de terrenos, mate
riais e mao de obra, de natureza do sistema de
propriedade e orografia e de necessidades de
investimentos tendo em conta a evoluQao da eeo
namia regional.
Esta situ8Qao e praticamente sentida, visto
que 0 diploma ha js alguns anos aprovado pela
ft,ssembleia Legislativa Regional e que permite
as municipalidades proceder com larga margem
de manobra face a circunstancias concretas de
interesse publico, mesmo assim, nao impede cons
tantes acumulaQaes dedificuldades que arriscam
inviabilizar a maior parte dos investimentos ne
cessarios.
as futuros Pianos Directores terao legalmen
te de compatibilizar-se com 0 Plano de Ordena
mento do Territ6rio do Arquipelago, neste momen
to em elaboraQao e com 0 apoio da Comunidade
Econ6mica Europeia.
Presidencia do Governo Regional. a Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardo
so Gom;alves Jardim.

Resc~u~~o

n: 800/90
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identicos criterios aos restantes municipios e sem
qualquer imposi9ao legal, 0 Governo encarregou
a Secretario Regional de FinanQas de apresentar
ao Conselho do Governo uma proposta visando
ultrapassar uma situa9ao que esta a lesar direcia
mente as popula<;oes das referidas freguesias.
Presidencia do Governo Regional. a Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.

Considerando a necessidade de efectuar um
estudo para avalia9ao e diagn6stico das condi
9aes tecnicas do navio motor "Patria», nomeada
mente a avalia<;ao dos pianos estruturais, de cons
truQao e navegabiiidade;
Considerando a necessldade de efectuar um
estudo das caracterfsticas das vibra9aes e da li
nha de velos do navio motor "Pa.tria»;
Considerando que a avaliaQao dos pianos es
trururais relativamente aos requisitos das «Draft
Rules and Regulations for the Classification of
High Speed Catamarans» e «The 1978 Rules and
Regulations for the Classification of Yachts and
Small Craft» bem como 0 estudo das caracteristi
cas das vibraQaes e da linha de veios, tera que ser
efectuada por uma empresa de nivel internacional
creditada na area especffica de constru9ao e re
para9ao naval;

a Conselho do Governo, reunido em plenario
em 19 de Julho de 1990, resolveu:

Considerando a urgencia dos estudos 0 Con
selho do Governo, reunido em plenario em 19 de
Julho de 1990, resolveu:

Autorizar a DirecQao Regional de Portos a
emitir Alvara de LicenQa pelo periodo de cinco
anos, a titulo precario, a Luis Eduardo Guiance
Bettencourt para ocupar uma area do Dominio
PCiblico destinada
construQ80 de um apolo bal
near "Snack-Bar» no Sitio das Pedras Pretas, Por
to Santo.

1 Dispensar de realizagao de Concurso
Publico e Limitado e rea!izar por ajuste directo
o ESTudo dos Pianos Est,"uturais e 0 Estudo das
Vibra<;aes e da Linha de Veios do Navio Motor
«Patria», ao abrigo da alfnea f) do n.O 4 do artigo
5.° do Decreto-Lei n.O 211/79, de 12 de Julho.

a

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

Aesoh.lI;:ao n.O 801/90
Consiclerando que as Juntas de Freguesia do
Cani<;:al, do Porto da Cruz, do Santo da Serra e da
Agua de Pena apresentaram queixa ao Governo,
no sentido de nao estarem a beneficiar das ajudas
extraordinarias que 0 Executivo Madeirense esta
a propiciar a Camara Municipal de Machico, em

2 - Adjudicar 0 Estudo dos Planas Estruturais
e 0 Estudo das VibraQoes e da linha de veios a
Lloyd's Register of Shipping pelo valor global de
3 178 676$00 ao cambio de 263$90 da Libra Eg
terlina.

3 Celebrar contrato escrito relativo aos
estudos atras referidos, 110S termos da alfnea a)
do n.O 1 do art.O 8.° do Decreto-Lei n. O 211/79, de
12 de Julho, actualizado pelo Decreto-Lei n.O 227/85,
de 4 de Julho adaptado 8 Regiao Aut6noma da
Madeira pela Resolu9aO 11.° 865/85, de 25 de Julho.
4 -

Mandatar 0 Secretario Regional da Admi

30 DE JULHO DE 1990

3

nistra9ao Publica, para em representa9ao ,da Re·
giao Aut6nomada Madeira outorgar 0 respectivo
contrato.
Presidencia do Governo Hegional. - 0 Presi·
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

Gom;alves Jardim.

Resoluc;:a1o n. 803/90
O

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 19 de Julho de 1990, resolveu:
Revogar a Resolu9ao n.O 501/90, aprovada em
10 de Maio de 1990.
Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardo

so Gom;alves Jardim.

Resoluc;:ao n.O 804/90

o

Plano Energetico da Hegiao Aut6noma da
Madeira (PEHAM), realizado, com a participa9ao
financeira da Comunidade Econ6mica Europeia, pe
10 Centro de Estudos em Economia de Energia, dos
Transportes e do Ambiente (OEEETA) ,dolnstituto
Superior de Economia e Gestao (ISEG) , da Uni
versidade Tecnica de Lisboa (UTL) , pOI' incum
bencia do Governo Regional, conforme Resolu9ao
n.O 110/88, de 27 de Janeiro, foi entregue em Ju·
nho de 1989.
Apreciado tambem nas institui90es comunita
rias, onde recebeu as melhores referencias, 0 Pia
no Energetico, contem muitas sugestoes e reco
menda90es que importa POI' em marcha e dina
mizar.
Reconhecendo-se que a necessaria redefini<;:ao
do quadro institucional que gere 0 sector energe
tico na RAM, POI' falta de adequados meios huma
nos e materiais, possa levar algum tempo a ser
concretizada e, considerando a grande disponibili
dade das institui90es comunitarias em apoiar as
aC90es recomendadas pelo Plano Energetico da
Regiao Aut6noma da Madeira (PERAM), 0 Gover
no Regional julga do maior interesse criar, de ime
diato, com a participa9ao da DEE, um «Nucleo de
Implementa9ao» ,do PErHAM que apoie 0 Governo
Regional no perfodode 2 ano'S (de 1990 a 1992)
na prossecu9ao da sua polftica no sector da
energia.
Nestes termos, 0 Conselho do Governo, reu·
nido em plenario em 19 de Julho de 1990, re
solveu:

1 Aprovar 0 Plano Energetico da Regiao
Aut6noma da Madeira;
2 Submeter ao Programa Comunitario
VALOHEN a candidatura do projecto de "Cria9ao
do Nucleo de Implementa9ao», do PERAiM , a vigo
rar durante dois anos;
3 - Ao abrigo do disposto na alfnea a), do
n.O 4, do artigo 5.° do Decreto-Lei n.o 211/79, de 4
de Julho e do disposto na alfnea f), do n.O 1, ,do
artigo 8.°, do Decreto Legislativo Regional n.O
10/90/M, de 30 de Abril, dispensar de concurso
publico e limitado, a contrata9ao para a realiza
C;:80 de todo 0 processo de cria9ao do referido
Nucleo;
4 - Contratar por ajuste directo com 0 Cen
tro de Estudos em Economia da Energia dos Trans
portes e do Ambiente (CEEETA), do Instituto Su
perior de Economia e Gestao (ISEG), da Univer
sidade Tecnica de Lisboa (UTL) a realiza9ao do
mesmo, pois:
a) Sendo a criac;:ao do Nucleo delmplementa
9ao do PERAM, do maior interesse para a Regiao,
e de toda a conveniencia que todo 0 seu proces
so se realize pOI' uma entidade com apHdao ja
comprovada nesta area e credenciada junto das
instituic;:oes comunitarias;
b) Sen do 0 CEEETA a entidade responsavel pe
la realiza9ao do PERAM, pelo qual recebeu as
melhores referencias junto das institui90es co
munitarias e visando 0 Nucleo que se pretende
criar a implementa9ao do PEHAM, e 0 OEEETA a
entidade apta a oriental' e apoiar tecnica e admi·
nistrativamente a criac;:ao deste Nucleo, trabaiho
esse que e para esta entidade uma continua9ao
de um trabalho ja POl' si iniciadoque. embora nao
contratado pel a Regiao Aut6noma, fOi POl' esta
adoptado.
5 - 0 apoio logfstico do Nucleo, na Madeira,
sera dado pela Direcc;:ao Regional de Planeamen
to (DRP) da Vice-Presidencia do Governo Regional
e Coordena9ao Econ6mica.
6 As tarefas principais do Nucleo serao
apoiar 0 Governo 'Regional, atravesda Vice-Presi
dencia do Governo Regional e Coordena9ao Eco
n6mica, no estudo, promoc;:ao e concretiza9ao das
aC90es e recomenda90es propostas no PERAM,
sobretudo, a preparac;:ao dos pre-projectos af iden
tificados, incluindo a defini9ao da engenharia fi
nanceira de cada um, e a execu980 de um pro
grama de dinamizac;:ao do Programa VALOREN e do
SIURE na RAM;
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7 - 0 Nucleo delmplementar;:ao do PBRAM
sera fundamental mente constitufdo POl' uma equi
pa regional, a nomear pela Vice-Presidencia do
Governo e Coordenar;:ao Econ6mica, que devera
ser acompanhada pela estrutura central do GEEETA.
A equipa regional, que devera integral' de prefe
rencia alguns dos tecnicos envolvidos na elabora
r;:ao do PERAM , pode ser alargada a outros tecni
cos, por acordo com a Vice-Presidencia do Gover
no e Coordenar;:ao Econ6mica, mas 0 seu numero
total nao deve ser superior ao equivalente a 4
pessoas a tempo inteiro (3 tecnicos e 1 adminis
trativo) devendo, pelo menos, 1 destes tecnicos
garantir uma dedicar;:ao a tempo inteiro;
8 - Os custos financeiros do funcionamento
clo nucleo para 0 perfodo de dois anos serao de
'10 104000$00, compreendendo a coordena<;:ao tec
nica do CEEETA, a funcionamento normal da equipa
regional, a aquisi<;:ao de meios materiais, despesas
de deslocar;:ao, estadias e telecomunicar;:oes e a
gestao do CEEETA (da qual consta a contribui<;:ao
legal do CEEETA aolSEG);
9 - Para efeitos de cobertura financeira, da
criar;:ao e funcionamentodo Nucleo, a Vice-Pres i
dencia do Governo e Coordena<;:ao Econ6mica can
didatara, de imediato, atraves da DRP, esta acr;:ao
de Imp!ement8<;:ao do PERAM ao Programa
VALOREN, pOl' forma que a mesma seja financia
da na ordem de 70%. Esta candidatura insere-se
perfeitamente no n.O 3 (promo<;:ao a nlvel local e
regional de uma melhor utiliza<;:ao do potencial
energetico), do art.O 4.°, do Regulamento (CEE)
n.O 3301/86, de 27 de Outubro de 1986, que ins
titui 0 Programa Vf-\LOREN;
10 Para efeitos de cobertura dos custos
desta ac<;:ao, serao os mesmos financiados atra
yes da Vice-Presidencia do Governo e Coorde
nar;:ao Econ6mica e tem cabimento orr;:amental
no Departamento 03, CapItulo 01, Divisao 00,
Subdivisao 00, Classificar;:ao Econ6mica 02.03.10,
alfnea a) (Nucleo de Implementa<;:ao do PERAM).
Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardo
so GOl7r;alves Jardim.
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caD e resolve adjudicar a firma Louren<;:o, Simoes
e Reis, Lda., a referida obra pelo valor de
60696798$00, pelo prazo de 365dias par ser a
unica proposta que obedecia as condir;:oes do
Programade Concurso e Caderno de Encargos.
Mais resolve celebrar 0 respectivo contrato
com a referido adjudicatario, tendo a respectiva
despesa cabimento na rubrica: Secretaria 07, Ca
pItulo 50, Divisao 37, Subdivisao 01, Classifica<;:ao
Economica 07.01.03 Constrw;;ao do Audit6rio
para Formar;:ao Tecnica do Or9amento de Receitas
e Despesas da HAM para a corrente Ana Econ6
mico.
Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto )oao Carclo
so Gom;alves Jardim.

Resolw;ao

n.O 80G/90

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 19 de Julho de 1990, apreciou 0 relat6rio da
Comissao de Analise das propostas presentes ao
Concurso Publico para a Controio e Fiscaliz8gao
da 'Empreitada de « Interceptor, Estar;:ao de Trata
mento Preliminar e Emissario das Aguas Residuais
do Funchal - 2." fase - Emissario Terrestre" e
resolve adjudicar 0 referido servir;:o ao consorclo
constitufdo pelas empresas PRIMA Projectos
elnvestimentos da Madeira, Lda. eCOi'~SULG.t\L
- OrganizC1<;:ao e Gestao de Projectos Industriais,
Lda., pelo valor de 16300000$00, par ser a pro
posta mais economica.
Mais resolve celebrar 0 respectivo contrato
com 0 referido cons6rcio, tendo a respectiva des
pesa cabimento na rubrica: Secretaria 07, Capf
tulo 50, Divisao 26, Suhdivisao 18, Classifica<;:8o
Interceptor Emissario Fi
Econ6mica 02.03.10 nal, Esgotos e Aquisigao de Servir;:os do Or<;:a
menta de 'Receitas e 'Despesas da RAM para 0 cor
rente Ana Econ6mico.
Presidencia do Governo Reg'ional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonr;alves Jardim.
Resolu(f8:0 n.O 807/90

ResO'lu~ao

o

n.O 805/90

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 19 de Julho de 1990, apreciou 0 relat6rio da
Comissao de Analise das propostas presentes ao
Concurso Publico para a execu<;:ao da empreitada
de "Construr;:ao do Audit6rio para Forma<;:ao Tecni-

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 19 de Juiho de 1990, apreciou 0 relat6rio an
Comissao de Analise das propostas presentes ao
Concurso Publico para a Controlo e Fiscaliza<;:ao
da Empreitada de "Constru<;:ao da Via Rapida da
Safda Oeste do Funchal - 2." fase" e resolve adju
dicar a referido servi<;:o ao cons6rcio constituldo
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pelas empresas CENOR - Consultores para Es
tudos Projectos e Obras, Lda., e PRIMA - Projec
tos e Investimentos da Madeira, Lda., pelo valor de
59 280 000$00, por sar a proposta mais vantajosa
de acordo com os criterios de prioridade definidos
no Programa de Concurso eCaderno de Encargos.
fv1ais resolve ce!ebrar 0 respective contrato
com 0 referido cons6rcio, tendo a respectiva des
pes a cabimento na rubrica: Secretaria 07, Capi
tulo 50, Divisao 04, Subdivisao 02, Classificagao
Econ6mica 02.03.10 - Saida Oeste do Funchal 
2.' fase e outras Despesas do Orgamento de Re
ceitas e Despesas da RAM para 0 corrente Ano
Econ6mico.
Presid€mcia do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardo
80 Gonc;alves Jardim.

Resolu~o

o

n.O 808/90

Conselho do Governo, reunido em plenario

em 19 de Julho de 1990, resolveu:
Rectificar a Resolug80 n. 538/89.
O

Assim, onde se Ie: «proceder 20 aiuguer de
instalagao da PROGEL, Lda.», deve ler-se: «pro
ceder ao arrendamento do predio urbano, situado
no Sitio da Adega de Baixo, freguesia do concelha
de Camara de Lobos inscrito na respectiva matriz
sob 0 artiga 2922 e pertencente a Maria Angela
Serrao Gon<;alves Canha de Oliveira».
Presidencia do Governo Regional. -

0 Presi

dente do Governo Regi'onal, Alberto Joao Cardoso
Gonc;alves Jardim.

I S~RIE -

6

Pre~o

erode a correspondencla, quer
otioial, quer relat,iva a anUnoios

e aassinaturas do Jamal Oficlial
deve ser dirig'ida a Secretaria
-Geml da Pres'ide,ncia do Go
verno Regional da Madei,ra-,

deste numero: 30$00

ASSIHATURAS
Complela (Ano),.. 6 000$00 (Semestre),........ 3 000$00
1.- Serie
2000$00
1 000$00
2." Serle
2 000$00
1 000$00
3.' Serle
2 000$00
1 000$00
4.- Serle
2 000$00
1 OOOSOG
~Yas Series
4 000$00
2 000$00
Tres Series
6000$00
3 000$00
lI"meros e Suplementos - Pre~o par pagina: 5$00
A estes valores acrescem as parIes de correia
(Porlaria n,· 227/89., de 28 de Dezembro)
Execu~ao
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gratka diI ,IMPRENSA R£GIOtlAt DA MADEIRA, E. P.> -

-0 ,pragodos anunclos e de
a linha, aore'S'CIido do
respeotivo LV.A., dependendo a
sua 'Publicagao do pagamem:o
antecipado a efectuar na Sacra
taria-Geral da Prosidencia do
Governo R::;g,io'nal da Madeira.,
90$00
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