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SUMARIO

de 28 de Julho, veio estabelecer a obrigatoriedade
da cobertura ou resguardo de po<;:os, tanques, fos
sos ou outras cavidades destinados ao armazena
mento de aguas para fins agrfcolas ou industriais.

GOVERNO REGIONAL
Decreto Regulamentar Re9ional n." 17/90/M:_

Concede apoios para a cobertura ou resguardo de
pOl(OS ou O'uTraseSCaV8l(Oes semelhantes.

PRESIDt:NCIA DO GOVERI\lO REGIONAL
Resolu~o

n: 882/90:

Autoriza \& transf.erencia, por deposito na conta n." 9
da Caixa Geml de Depositos, da importancia de
100 000 000$.
Res.olu~o

n." 883/90:

Apro'.fa a min uta do contrato a quealude a Hesolu9.a-o
n.O 804/90, de 19 de Julho e delega no Secretario Re
g+onal das Finanl(,,'s os pcderes para em representa
l(8·0 da Regiao, outorgar e assina,r 0 referido contrato.
Res()lu~io

n.O 884/90:

Aprova a minuta do contrato adicional aempreitada
de correc~o do tl'al(acfo e pavimental(ao da Estrada
Hegional 101, lanl(O Ponta Delgada - Sao Vicente e
delega os poderes de represental(ao da Regiao, na
assinatura do contrato no Secreta'rio Heg'ional do Equi
pamento Social.
Resolu~o

Estipula-se ainda no referido preceito legal
que 0 regime dos mencionados apoios, bem como
as condi<;:oes da sua concessao, sejam estabeleci
dos pelo Governo Regional, atraves de decreta re
gulamentar regional.
Nestes termos:

o Governo Regional da Madeira decreta, ao
abrigo da aifnea d) do n.O 1 do artigo 229.° da
Constitui<;:ao e do n.O 2 do artigo 10.0 do Decreto
Legislativo Regional n." 20/89/M, de 28 de Julho,
o seguinte:
Artigo 1.°

n.O 885/90:

Concede urn subsfdio ao Grupo Experimentsil de Tra
balhoem zonas rumis, no montante de 100 000$.
Reso'u~ao

No artigo 10.° do citado diploma legal esta
prevista a concessao de <::poios pelo Governo Re
gional aos proprietarios dos po<;:os ja existentes
a data da sua entrada em vigor que por dificulda
des economico-financeiras se vejam impossibilita
dos de proceder a sua cobertura ou resguardo.

n.O 886/90:

Aprova a minuta do r:ontrato adicional a empreitada
de «l..cigal(ao do Largo da Cruz de Carvalho - ClElbolU
que'ka - 'P!orto do Funchal» e delega os poderes de
repres·entac;ao da Hegiao, ilia. ass'inatura do contrato,
no Secreta'rio Regional do Eqllipamento Social.
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GOVERINO REGIONAL
D'ecreto 'Regulamentar Regional

0.°

Ambib

o

e

presente diploma
aplicavel aos proprieta
rios dos po<;:os, tanques, fussos ou outras cavida
des destinados ao armazenamento de aguas para
fins agrfcolas ou industriais, adiante apenas desig
nados por po<;:os, ja existentes a data da entrada
em vigor do Decreto Legislativo Regional n.O 20/
89/M, de 28 de Julho.
Artigo 2.°

17/90/M

de 17 de Agosto de 1990

Natureza dos apoios

Os apoios previstos no artigo 10.0 do citado
Decreto Legislativo Regional n. 20/89/M serao
concedidos sob forma de fornecimento gratuito
dos materiais necessarios a cobertura ou resguar
do dos pOl;:OS.
O

Concessao deEI]l'lj'ios p'l.ra ,a oobertura 011' resguardo de POl;OS
ou

o

QUtras

escava.;:oes semelhantes

Decreto Legislativo Regional n.O 20/89/M,

2

I SERlE Artigo 3.°
Entidillide oompetente

Os apoios a que se refere 0 artigo anterior
serao concedidos pelo Governo Regional, atraves
dos servigos competentes da Secretaria Regional
da Economia, adiante apenas designada por SREC.
Artigo 4.°

NUMERO 143

e) Tipo de protecyao pretendido pelo reque
rente.
2 - 0 pedido refendo no nCimero anterior
e instrufdo com os seguintes documentos:
a) Copia do recibo da junta de freguesia ou
da camara municipal comprovativa do manifesto
do po<;:o ou POyOS;
b) Documentos referidos no n. 3 do artigo 4.°.
O

Condil;5es de concessao

1 - Para a concessao dos apoios referidos
no artigo anterior e necessario 0 preenchimento
dos seguintes requisitos:

3 - A SREC passara ao interessado 0 recibo
comprovativo da recep9ao do pedido formulado
e dos documentos recebidos.
Artigo 6.

a) Ser-se proprietario de pogo nao coberto ou
resguardado;
b) Estar-se impossibilitado de proceder a co
bertura ou resguardo por raz6es de carencia eco
nomico-financeira, devidamente comprovada;
c) Encontrar-se 0 pogo a cobrir ou resguardar
manifestado na junta de freguesia ou camara mu
nicipal respectiva.
2 - Para efeitos do nCimero anterior, presu
me-secomo tendo carencias economico-financei
ras todo 0 proprietario de pogos que aufira um
rendimento global igual ou inferior ao salario mf
nimo estabelecido para a Regiao.
3 - A prova da carencia economico-financeira
dos proprietarios dos po<;:os faz-se atraves dos do
cumentos seguintes:
a) Atestado de pobreza, passado pela junta
de freguesia do lugar da respectiva residencia;

0

Proeesso decisOrio

1 - Apos a recep9ao do pedido, a Direc<;:ao
dos Servi<;:os Hidroagrfcolas da SREC efectuara
no prazo de 10 dias uma vistoria ao po<;:o ou po<;:os
a cobrir ou resguardar.
2 - A SREC decidira sobre 0 deferimento ou
indeferimento do pedido e disso notificara 0 In
teressado no prazo maximo de 30 dias Citeis a
contar da data de entrada do requerimento.
3 - 0 indeferimento do pedido devera ser
fundamenado.
4 - A Direc<;:ao dos Servi<;:os Hidroagrfcolas
fornecera os materiais ao requerente no prazo de
90 dias contados da data do deferimento do pe
dido.
Artigo 7.°
Prazo de dur&9iio

etas obl'l8S

b) Certidao da repartigao de finan<;:as com
provativa dos rendimentos declarados para efei
tos de IRS.
Artigo 5.°

1 - 0 requerente realizara as obras de co
bertura ou resguardo do po<;:o ou po<;:os no prazo
maximo de do is meses contados da data da reo
cep<;:ao dos materiais fornecidos.

Pedido de ooncessao

2 - 0 prazo referido no nCimero anterior po
dera ser prorrogado por mais um mes, desde que
tal seja requerido, por escrito, pelo interessado.

1 - 0 pedido de Goncessao dos apoios refe
ridos nos artigos anteriores e feito por requeri
mento dirigido ao Secretario Regional da Econo
mia, don de constem os seguintes elementos:
a} Identific8g80 completa do requerente;
b) Situa<;:ao economico-financeira do reque
rente;

3 - 0 pedido de concessao de apoios pre
visto no presente diploma constitui causa justifi
cativa do nao cumprimento dos prazos previstos
no artigo 8.° do Decreto Legislativo Regional n.O
20/89/M, de 28 de Jul'ho.
Artigo 8.°

c) Numero de po<;:os a cobrir ou a resguardar;
d) Localiza<;:ao e dimensao dos po<;:os a co
brir ou resguardar;

-

Compete

a Direcgao

dos Servi<;:os Hidro
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agricolas da SREC proceder a fiscalizac;:ao do an
damento das obras e da Cldequada utilizac;:ao dos
materiais fornecidos gratuitamente.

compete a execuc;:ao financeira da polltica de em
prego e formagao profissional do Governo da Re
giao;

2 - Para efeitos do numero anterior, a Direc
c;:ao dos Servigos Hidroagricolas efectuara duas
vistorias a obra, uma a (eallzar no inicio da mesma
e outra quando da sua conclusao.

Considerando que no Orc;:amento da Seguranc;:a
Social esta inscrita uma dotac;:ao consignada ao fi
nanciamento daquela politica;

3 - Da ultima vistoria sera lavrado pelo fun
cionario encarregado da fiscalizac;:ao da obra auto
donde conste se os materiais fornecidos foram
ou nao devidamente utilizados.
Artigo 9. 0
Sany6es

1 - Em caso de utilizagao de parte ou da to
talidade dos materiais em obra diferente daquela
para que foram fornecidos ou da sua nao utiliza
c;:ao, sera 0 requerente obrigado a devoluc;:ao dos
mesmos, em perfeito estado de conservac;:ao, ou
ao reembolso das quanti as correspondentes ao
prec;:o dos materia is a data da devoluc;:ao.
2 - A Direcgao dos Servic;:os Hidroagricola!J.
constatados os comportamentos referidos no nu
mero anterior, notificara 0 interessado para no
prazo de 30 dias proceder a devoluc;:ao dos mate
riais ou ao reembolso do prec;:o dos mesmos.
Disposi~5es

finals

Artigo 10.

0

Os apoios a que se refere 0 presente diploma
so serao concedidos quando requeridos ate 31 de
Dezembro de 1992.
Artigo 11. 0

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 9 de Agosto de 1990, resolveu:
Autorizar a transferencia para a Secretaria
Regional de Finangas, por deposito na Conta n.O 9
na Caixa Geral de Depositos da importancia de
100000000$00, pela rubrica Transferencias Cor
rentes - Para Emprego e Formagao Profissional,
do Orc;:amento da Direcc;:ao Regional da Seguranc;:a
Social.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonc;alves Jardim.

Res()ru~ao

o Presidente do Governo Regional, Alberto
Joao Cardoso 'Gonr;alves Jardim.
Assinado em 23 de Julho de 1990.
Publique-se.

o

Ministro da Republica para a Regiao Au
t6noma da Madeira, Lino Dies Miguel.

O

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 9 de Agosto de 1990, resolveu:
Aprovar a minuta do contrato a que alude
a Resoluc;:ao n. O 804/90, de 19 de Julho e delegar
no Secretario Regional das Financ;:as os poderes
necessarios para, em representac;:ao da Regiao
Autonoma da Madeira, outorgar e assinar 0 refe
rido contrato.
Presidencia do Governo Reg'ional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gonc;alves Jardim.

o presente diploma entra em vigor no dia se
guinte ao da sua publicagao.
Aprovado em Conselho do Governo Regional
em 29 de Junho de 1990.

n. 883/90

Resolu~ao

n.O 884/90

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 9 de Agosto de 1990, resolveu:
Aprovar a minuta do contrato adicional a em
preitada de correcc;:ao do trac;:ado e pavimentagao
da Estrada Regional 101, lango Ponta Delgada 
- Sao Vicente, de que e adjudicataria a sociedade
denominada TECNOVIA Infraestruturas Jose
Guilherme da Costa, Lda., e, delegar os p'oderes
de representagao da Regiao Autonoma da Madeira
para a assinatura do contiato, no Secretaro Re
gional do Equipamento Social.

P'R'ESlDeNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resoluc;:ao n." 882/90
Considerando que

ao

Orc;:amento Regional

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

I SERlE -

4
ResOrUl;ao

n.O 885/90

ResQllw;:ao

Considerando as caracterfsticas das activida
des prosseguidas pelo Grupo Experimental de Tra
balho em zonas rurais;

NUMERO 143

n.O 886/90

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 9 de Agosto de 1990, resolveu:

a

2 - Este subsfdio tem cabimento na rubrica
950/605.19 do Orr;:amento da Direc<;:ao Regional da
SeguranGa Social.

Aprovar a minuta do contrato adicional
em
preitada de «LigaGao do Largo da Cruz de Carvalho
- Cabouqueira - Porto do Funchal », de que e
adjudicatario 0 consorcio «Tecnovia/Zagope
Consorcio da Obra de Liga<;:ao ao Porto do Fun
chal» e, delegar os poderes de representa<;:ao da
Regiao Autonoma da Madeira para a assinatura
do contrato, no Secretario Regional do Equipamen
to Social.

Presidencia do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joiio Cardoso
Gom;alves Jardim.

Presi
Presidencia do Governo Regional. sidente do Governo Regional, Alberto Jo§o Cardo
so Gonr;:alves Jardim.

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 9 de Agosto de 1990, resolveu:
1 - Atribuir um subsfdio no valor
100000$00 ao Grupo de Trabalho em questao.

de

a

Prec;:o deste numero: 20$00
aroda a correspondencla, q'ller
oficial, quer relativa a anLInIDios
e a assi,naturas do Jomal Ofidal
deve se:r dirl9'ida a Seoretaria
-Geral da Presidencia do Go
varno Regional da Mad-eira •.

ASSINATURAS
Complela (Ana)... 6 000'$00 (Semestre) ... ...... 3 000$00
I." Serie
1000$00
1 000$00
2 000$00
1." Serie
1 000$00
3," Serle
2 000$00
1 000'$00
4." Serie
2 000$00
1 OOO$(iO
Duas Series»
4 000$00
1 000$00
Tres Series
6 000$00
3 000$00
Numeras e Suplementos - Pre~o por pagina: 5"$00
A estes valorel acrelcem os porte I de correia
(Porlaria n,O 227/89, de 28 de Delembro)
Execu~ao

gratica da .IMPRENSA REG 10NAl DA MADEl RA, E. P.» -

IRM·EP

.0 preco dos anunclos e de
90$00 ,a Iinha, acresc:ido do
respectivo tV.A., dependendo a
sua puhlica<;:ao do pagamento
antecipado a efectuar na Seere
taria - Gera1 da Presidencia do
Govenno Regional da Madeira».

