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SUMARIO

Rectificar a sua Resol uc;:ao n. o 1111/90, de 19
de Outubro, pelo que onde se Ie «Divisao 09", de
vera ler-se «Divisao 01".

PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resolu~ao

n,' 1141/90:

HectiNcaa Reso:Juga,o n." 1111/90, de 19 de Outubro.

Resolu(:io n.' 1142/90:
Autorfza a prestagao de se'l"\o\i905 de Ma!rio Baptista
Sardinha noapoio tecnicoao Gabfne'te da Vice-Presi·
daneilz! 'E! Coordenag80 Econ6mica.

Resolu«;:iio n: 1143/90:
AutO'riza a ,emiS580 de alvara de Hcen<;:a para ocupag8o
no dominio publ'ico nautfco no Porto de Cfma, Porto
Santo,

Resolu9ao n: 1144/00:
Auto!riza a pe,rmuta do exercicio de actividade da
actual ,loj'2l n.° 1'8 para 'a ,Ioja on. ° 15 n a Malrina po Fu n

chat

AutO'riza a permuta do exerCICIO de actividade da
actual 100ja n.' 15 para a loja n.o 18 na Mbi'ina do Fun

chaL
Resolu9!10 n.' 1146/90:
So!!oita a Assemble'fa Leg-,is!:i?/tiva Heg,IDnal autO'rizag8o
para a contracg,ao de um empresHmo obrigadonista no
valor de 41997375371,2 'escudos.

Resolu9io n.' 1147/90:
Sol'icita a Assembl,e'ia LegiS'lativa He'9ional autonizag8o
p'8'ra a contr,acg,ao de umemprestimo obrigadonista no
valor de 40815710233,4 !escudos.

n.O 1148/90:

CDncede um apoio HnlElnce!iro a COOPESCAMADEIRA
- Goope,rativa de PeISC8' do Arquipe,lago da Madeira,
GRL, no montante de 20000 OGO$.
Inlll!Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmm

PRESIOEiNlCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resolu~ao

Resolu~ao

n. 1142/90
O

Considerando 0 cumprimento de obrigac;:6es
decorrentes da aplicac;:ao da legislac;:ao comunita
ria, que preve a integrac;:ao das Regi6es Aut6no
mas nas Contas Nacionais, aliado a necessidade
de se obterem elementos caracterizados da evolu
Gao da estrutura do produto regional brute da
RAM;
Considerando a necessidade de se dinamizar
o apuramento das Contas da Regiao;

Resulu9ao n.O 1145/90:

Resdi~o

Presidencia do Governo Regional. - 0 Vice
-Presidente do Governo Regional, Miguel Jose
Luis de Sousa.

Considerando que 0 Sr. Mario Baptista Sardi
nha tem larga experiencia na area da contabilidade;
De acordo com a Resoluc;:ao n.o 1135/84, de
18 de Outubro, 0 Conselho do Governo, reunido em
plenario em 2 de Novembro de 1990, resolveu auto
rizar a Vice-Presidencia e Coordenac;:ao Econ6mica a
celebrar um contrato de prestaC;:8o de servic;:os, nos
termos do disposto no artigo 11.° do Decreto-Lei
n.O 262/88, de 23 de Julho, com 0 Sr. Mario Bap
tista Sardinha para exercer func;:oes de apoio tec
nico ao Gabinete da Vice·Presidencia e Coordena
Gao Economica, pelo prazo de um ano, por urgente
conveniencia de servic;:o, nos termos do n.' 2 do
artigo 3.° do Decreto-Lei n.O 146-C/80, de 22 de
Maio, com ·efeitos a partir do dia 2 de Novembro
de 1990 e com 0 vencimento equivalente ao de
Assessor, escalao zero, acrescido do subsidio de
refeic;:ao estabelecido para a FunC;:8o Publica e dos
subsidios de Ferias e de Natal.

n. 1141/90
O

o Conselho do Governo, reunido em plenarlo
em 2 de Novembro de 1990, resolveu:

Presi,dencia do Govemo Reg1ional. - 0 Vice
-Pre,sidente do Governo R8'gional, Miguel Jose
Luis de Sousa.
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Resoluc;ao n.O 1143/90

o

ResolU';:ao n.O 1146/90

o

Canselho do Governo, reunido em plenario
em 2 de Novembro de 1990, resolveu:

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 2 de Novembro de 1990, resalveu:

Autorizar a Direc9ao Regional de Portos, a
emitir Alvara de Licen9a pelo perfodo de cinco
anos, a titulo precario, a Jose Gomes de Sousa,
para acupar uma area no Domfnio Publico Marf
timo destinado a um snack-bar, situado ao Porto
de Cima - Porto Santo.

Solicitar
Assembleia Legislativa Regional,
com processo de urgencia, nos termos do Programa
de Reequilfbrio Financeiro para a Regiao, Lei n. C
101/89, de 29 de Dezembro e Estatuto Provisorio
da Regiao Autonoma da Madeira, autoriza9ao para
contrair um emprestimo obrigac!onista no valor
de 41 997375371,2 escudos (quarenta e um bilioes
novecentos e noventa e sete milhoes trezentos
setenta e cinco mil trezentos setenta e um escu
dos e vinte centavos) destinados a consolidar a
Dfvida Publica Regional, junto do Banco de Portu
gal, reportada a 31 de Outubro de 1990, resultante
de:

Presidencia do Governo Regional. - 0 Vice
·Presidente do Governo Regional, Miguel Jose
Luis de Sousa.

Resolu\fao n.O 1144/90

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 2 de Novernbro de 1990, resolveu:
1 Autorizar a permuta, da concessao de
ocupa9ao para actividades marftimo turfstica na
doca para embarca90es de pequeno cal ado na Ma
rina do Funchal, da actual loja n.O i 8 para a loja
n.O 15.

a

Emprestimos obrigacionistas com 0 aval do
Estado no valor de - 26 653 i 79434,8 esc.
Emprestimos obrigacionistas sem 0 aval do
Estado no valor de 15344 195936,4 esc.
A contrac9ao do emprestimo sera efectuada
nas seguintes condi90es:
1) Montante: 41 997 375 371,2 escudos

2 - Fixar em 29580$00 a taxa mensal a pagar
rela ocupa9ao da loja n.o is, acrescida de IVA a
taxa legal, que sera actualizavel anualmente pelo
coeficente dos arrendamentos nao habitacionais.
3-

2) Mutuante: Banco de Portugal
3) Mutuaria: Regiao Autonoma da Madeira

Autorizar a emissao da respectiva licen9a.

Presidencia do Governo Regional. - 0 Vice
-Presidente do Governo Regional, Miguel Jose
Luis de Sousa.

Resohu;ao n.O 1145/90

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 2 de Novembro de 1990, resolveu:

4) Data de conso Iida9ao: 31 de Outubro de
1990
5) Forma: Emprestimo obrigacionista
6) Taxa de juro: Taxa basica de desconto do
Banco de Portugal em vigor no primeiro dia de
cad a perfodo de contagem de juros.
7) Pagamento de juros: Ao semestre, vencen
do-se em 30 de Abril e 31 de Outubro de cada ano,
com 0 primeiro vencimento em 30 de Abril de 1991.

1- Autorizar a permuta, da concessao de ocu
pa9ao para informa<;:ao turfstica e pesca desportiva
na doca para embarca90es de pequeno cal ado na
Marina do Funchal, da actual loja n.O 15 para a loja
n. C 18.

8) Amortiza9ao de capital: Ao par, na pro
por9ao do valor de cad a certificado, em seis anui
dades iguais e sucessivas, tendo lugar a 1.' amor
tiza9ao em 31 de Outubro de 1997.

2 - Autorizar a Direc9ao Regional de Portos
a p'roceder
altera9ao da Iicen9a de ocupa9ao
B/85, da concessionaria ([ TURIPESCA - Organiza
98.0 Marftimo Turfstica, Lda.».

9) Garantias: Aval do Estado Portugues, abran
gendo capital e juros para a parcela ja anterior
tnente avalizada no montante de 26653 179434.8
esc.

Presiclencia do Governo Regional. - 0 Vice
-Presidente do Governo Heg'ional, Miguel Jose
Luis de Sousa.

Presidencia do Governo Regional. - 0 Vice
·Presidente do Governo Regional, Miguel Jose
Luis de Sousa.

a
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7 DE NOVEMBRO DE 1990
Resolu~ao

n.O 1147/90

o

Conselho do Governo, reunido em plemlrio
em 2 de Novembro de 1990, resolveu:

a

Solicitar
Assembleia Legislativa Regional,
corn processo de urgencia, nos termos do Pro
grama de Reequilfbrio Financeiro para a Regii30,
l.ei n.O 101/89 de 29 de Dezembro ,e Estatuto Pro
visorio da Regiao Autonoma da Madeira, autori·
zCigao para contrair um emprestimo obrigacionista
no valor de 40815710233,4 escudos (quarenta bi
lioes oitocentos e quinze milh6es setecentos e dez
mil duzentos trinta e tres escudos e quarenta cen
tavos) destinado a consolidar a Divida Publica Re
gional reportada a 90.06.30 e resultante de:
Emprestirnos obrigacionistas junto das Insti
tuig6es de Credito - 35728 884 242,94 esc.
Divida directa do BANIF, SA -

3852085207,5

No primeiro perfodo de contagem de juros,
essa taxa de juro anual sera de 18,875%
A presente estipulagao pressup6e a manu
tengao do regime de Lei n.O 19/82, de 8 de Julho
que equipara as Regi6es Autonomas ao Estado
quanto a iseng6es e outros beneffcios fiscais.
7 - Pagamento dos juros: ao semestre, nos
dias 30 de Junho e 30 de Dezembro de cada ana,
vencendo-se os primeiros juros em 30 de Dezem
bro de 1990.
8 - Amortizagao do capital: em doze pres
tag6es semestrais, iguais e sucessivas, com inicio
ern 30 de Dezembro de 1996.
9 - Garantias: aval do Estado Portugues abran
gendo capital e juros, para a parcela ja anterior
mente avalizada no mantante de 35728884242,94
esc.

esc.

a

habitagao propria
Bonificag6es docredito
junto da CGD - 1 106128319,0 esc.
Transrnissao de responsabilidades da Camara
Municipal do Funchal junto do ex-FFH para a Caixa
Geral de Depositos - 128 612464,0 esc.
A contracgao do emprestimo sera efectuada
nas seguintes condig6es:

1 Forma:
Emprestimo
obrigacionista,
com 0 aval do Estado Portugues para a parcela
ja anteriormente avalizada no montante de
35 728 884 242,94 esc.
2 - Mutuantes: as Instituig6es intervenientes
nos emprestirnos a consolidar.

10 - Transmissibilidade: os tftulos beneficiam
do regime de transmissibilidade dos FIP's emiti
dos pelo Estado Portugues, comprometendo-se a
mutuaria a pedir, no prazo de 120 dias, a contar
da sua emissao a respectiva admissao a cotagao
nas Boisas de Valores.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Vice
-Presidente do Governo Regian@l, /lAiguel Jose
Luis de Sousa.

Resolu~ao

n.O 1148/90

Considerando a importancia do sector das
pescas e actividades conexas no contexte da eco
namia regional;

40815710233,4

Considerando que a industria de conservas
de p'eixe da Regiao e de primordial importancia
para 0 desenvolvimento integrado do sector, no
meadamente quanta ao escoamento dos exceden
tes de produgao de pescado, ramo de actividade
economica estagnado ha ja alguns anos;

6'- A taxa de juro: A taxa anual media efec
tiva das 12 ultimas colocag6es de Bilhetes de
Tes.ouro, de qualquer prazo, ponderada pelos res
pectivos montantes, reportada ao antepenultimo
dia util do semestre anterior, arredondada para
1/8 de ponto percentual superior, acrescida de 1,5
pontos percentuais.

Considerando que a COOPESCAMADEIRA 
Cooperativa de Pesca do Arquipelago da Madeira,
CRL, Organizagao de Produtores da Pesca reconhe
cida pela Comunidade Econ6mica Europeia, possui
50% do capital social da empresa COMADA 
Conservas da Madeira, SA, que iniciara a labo
ragao brevemente, proporcionando a criagao de
postos de trabalho e um elevado valor acrescen

3-

Mutuaria: a Regiao Autonoma da Madeira.

4-

Data de Consolidagao: 30 de Junho de

1990.
5-

Montante a consolidar:

esc.

4
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tado, reactivando as antigas instalac;6es da Fabrica
de Conservas de Machico;

o

Conselha do Governo, reunido em plenario

em 2 de Novembro de 1990, resolveu atribuir, a ti
tulo excepcional, um apoio financeiro aquela Coo
perativa de Pesca no valor de vinte milh6es de
escudos.

Pre~o

NOMERO 191

Este auxflio financeiro tem cabimento orc;a
mental na rubrica dos Investimentos do Plano,
Capitulo 50, Divisaa 25, Subdivisao 03, C6digo
05.04.01 - Reactivac;ao de Unidades Industriais de
Frio.
Presi,dencia do Governo Reg,ional. - 0 Vice
"Presidente do Governo Regional, Miguel Jose
Luis de Sousa.
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