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PRESIDt:NCIA DO GOVERNO REGIONAL

dares pescadores Jose Manuel de iN6bre,g3 Franco
e Assungao rRoqueda Silva Vieira, no montante ,de
20413718$.
Res,olm;:ao n.' 1237/90:

D'eclara~:

De ter sido reotificado 0 -Decreto ·Regulamentar Re
gional n.O 20/90/1M, da 'Reg'iiio 'Aut6noma da Madeira,
que aprova a Lei Organic8 -da Seoretaria Reglo,nal da
Eoonomia, pubHcado no Diar,lo da ,Repuhlica, 1.' serie,
n.O 212, de 13 de Setembno' de 1990.
Reso!u~o n.'

1230/90:

Au,toriza a oelebragao do oontrato adi'Oicnal 11 em
p-reitada de «Benefioi'aGaoe Reconstrugao inoluindo
sinalizagao da ER 101 entre a '8oa Nova (Ful1ch8ll) e 0
Aeroporto» .
Res,olu~ao

Sexta-feira, 7 de Dezembro de 1990

n." 1231/90:

Aprova a minuta de oontrato de empreitada de oons
da Esco!a Basica e 'Secundada do Galeao 
Sao Roque e delega as ipoderes de representayao
da Re,g'iao" na assllnatura do cClntrato, no SeGretario
Re,gicnal do Equipamento Sooial.
~:rugao

Resoluc;:.oo n.' 1232/90:
Aprova a minuta do contrato de fo~neoimento de urn
cromat6grafo gasosl(), da maroa Hewlett Packard, mo
delo 5890, serie 1,1 e Ires,;:>eotivos acess6rios e de'le
ga os poderes de 'representayao da Regiao, na sssi·
natu:-a do COil iJrato, no Secretario Regional da Eco

AUcibui urn apoio Hnanceiro reembc'!save,1 11 em~resa
«J. G. OrA SILVA, LIMiTADA», no montante de
41 204 331$.
Re'soll.l~o

n.' 1238/90:

Atribui urn a!poio~i'nanceiro ao a'rmador Manuel Atioo
de Melim, no montante de 277 875$.
Re'soll.lt;:;80 n." 1239/90:

Determina adele,gaga'o de poderes de ,representagao
da Regiao, ,na assinatura do. contrato a que a1ude a
Resolugao n° 1173/90, de 15 de Novembro, nl()' Se
cretarlo Regional ,das Hnangas.
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PRESIDENCIA :00 GOVERNO REGIONAL
Conforme a preceituado no art.O 8.°, alfnea a),
do Decreta Regional n.O 6/77/M, de 21 de Abril
e em execucao da Portaria Ii.o 208/82, de 28 de
Dezembro,da Presidencia do Governo Hegionalda
Madeira, transcl"eve-se a seguinte diploma:

nOml'a.

PRESIDENCIA DO CONSElHO DE MINISTROS
Resolw;:ao n." 1233/90:

Aprova a minuta do contrato de forneoimento de urn
equipamento de cromatograofia Ifquida, da marca
Hewlett Packard, mode·lo 1090 IL, e respectivos aces
so-rios e delega O'S pederes ,de 'representayao da Re
g'iao, na assinaturado contrato, no Secreta.rio IRe'gio
nal da Econemia.

Re'so,IUf;a,o n.' 1234/90:
Atribui um apoio fina'nceiro 'reembolsaverl 30 armadcf
Lourengo Teixei,ra IMaciel, no montante de 4114129$.
RerS01lu~§o

no' 1235/90:

Atribui 'lim apcio finance'iro reembolsavel 11 empresa
«LUZPESCAMAR - SOGlrEDADE DERESCA DO ATUM,
L1MITADA", 'no mcntante de 5651 '545$.
Resoll.l~ao n.' 1236/90:

Atribui um ~pO'io Hnancel:oro reembol,savel ao,s a:rma

Declarac;ao

Para as devidos efeitos se declara que a De
cr'eto Regulamentar Regional n.O 20/90/M, publi
cado no «Diario 'da Republica", 1." serie, n.O 212,
de 13 de Setembrode 1990, cujo original se en
contra arquivado nesta Secretaria-Geral, safu com
,as seguintes inexactid6es, que assim se recti
ficam:
No artigo 3.°, alfnea b), onde se Ie «b) Ins
tituto do Bordado, Tapecaria e .A.rtesanato da Ma
deira; "deve ler-se «b) Instituto do Bordado, Ta
pecarias e Artesanato da Madeira;"
No capitulo IV, na seccao III, onde se Ie «Art.
36.°" deve ler-se «Art. 26.°",

I SERlE ResO'lu~ao 'n. O 1231/90

No artigo 28.°, n.O 2, aJinea b), onde se Ie

2 - [ ... ]

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 15 de Novembrode 1990, reso[veu:

b) [ ... ] molhoramento zootecnico, [ ... ]
deve ler-se:

2- [
b) [

]
] melhoramento zootacnico, [ ... ]

No artigo 60.°, n.O 1, onde se Ie ,,1 alam [ ... ] apontador, vendedor, caixa,"
ler-se
,,1 caixa,».

Para
deve

Para alam [ ... ] apontador vendedor,

No artigo 63.°, n.O 2, on de se Ie «2 - A carrei
ra tacnica [ ... ] controlador de sec90es de ma
tadouros," deve ler-se ,,2 - A carreira tecnica
[... J controlador de servi90s de matadouros,-.
No anexo n.O 1, onde se Ie «N.O ... / .. .1M. de
... de ... » deve ler-se "N.O 20/90/M, de 13 de Se
tembro».
Secretaria·Geral da Presidencia do Conselho
de 'Ministros, 16 de Outubrode 1990. - 0 Secre
tario-Geral, Fran9a Mart~ns.

o Conselho

do Governo, reunido em pJenarlo

em 15 de Novembrode 1990, resolveu:
Aprovar

0
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2.° Mapa de Trabalhos a Mais e a

Menosda empreitada de "Beneficia9ao e Hecons

Aprovar a minutado contrato de empreitada
de constru9ao da Escola Basica e Secundaria do
Galeao - Sao 'Roque, de que a adjudicataria a
sociedade Alberto Martins de Mesquita & Filhos,
Lda., e delegar as poderes ,de representa9ao da
Reg'iao Aut6noma da Madeira para a assinatura
docontrato, no Secretario Regional do Equipamen·
to Social.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardo
so GOIJ981ves Jardim.

ResO'lu~ao

n. 1232/90
O

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 15 de Novembro ,de 1990, resolveu:
Aprovar a minuta do contrato de fornecimento
de um cromat6grafo gasoso, ,da marca Hewlett
Packard, modelo 5890, Sariell e respectivos aces
s6rios, de que a adjudicataria a sociedade
SOQUIMICA - Sociedade de Hepresenta90es de
Qufmica, Laa. e, delegar as poderes de represen
ta9ao da Regiao Aut6noma da Madeira para a assi
natura do contrato, no Secretario Regionalda Eco
nomia.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
GQ[](;alves Jardim.

tru9ao incluindo sinaliza9ao da ER 101 entre a Boa
Nova (Funchal) e a Aeroporto" , no valor de
59315720$00, e pelo prazo de 150dias.
Mais resolve cetebrar ocorrespondente con
trato adicional com a adjudicatario da referida em·
preitada, cons6rcio - Tecnovia, Lda., - Constru
tara do Tamega, SA, tendo a respectiva despesa

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 15 de Novembro de 1990, resolveu:
Aprovar a minuta do contrato de fornecimen
to de um equipamento de cromatografia IIquida,

ca9ao Econ6mica 07.01.04 Constru9ao de
Estradas 'Regiona'is - Zona SE - ER 101 - Boa
Nova - Aeroporto, do Or9amento de Receita e
Despesa da RAM para a corrente ana econ6mico.

da marca Hewlett Packard, modelo 1090L e res
pectivos acessorios, de que a aajudicataria a so
ciedade SOQUIMIGA - Sociedade de Represen
ta<;:oes de Qufmica, Lda. e, delegar as poderes de
representa9aoda Regiao Aut6noma da Madeira
para a assinatura do contrato, no Secretario Re
gional da Economia.

Presidencia do Gove'rno RegionaL - 0 Pres'l·
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
GOIJc;alves Jardim.

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Govemo Regional, Alberto Joao Cardoso
GQm;alves Jardim.

cabimento or9amental na rubrica: Secretarla 07,
Capftulo 50, Divisao 04, Subdivisao 08, ClasslH

3

7 DE DEZEMBHO DE 1990

Resoluc;ao n.O 1234/90

a Conselho do Governo, reunido em plenario
em 15 de Novembro de 1990, resolveu:
Atribuir um apoio financeiro reembolsavel ao
armador Lourengo Teixeira Maciel, residente no
Funchal, proprietario da embarcagao "Coralia",
com a numero de registo FN 1.611 C, no valor
de 4114129$00. correspondente ao adiantamento
da comparticipagao do Estado Membra em 22,5%
do total de um investimento no sector das pes·
cas - Modernizagao de uma embarcagao de pes
ca costeira, de 24,58 metros de comprimento (fo
ra a fora). - nos termos do Regulamento (GEE)
N.o 4028/86, de 18 de Dezembro - , Acgoes Co
munitarias para a Meihoramento de Adaptagao
das Estruturas do Sector da Pesca - e Moderni·
zagao da Frota Pesqueira Regional.
a auxilio financeiro at,as referido visa col
matar as dificuldades processuais de libertagao
de verbas tanto nacionais como comunitarias e diz
respeito
comparticipagao obrigatoria do Estado
Membra em investimentos no sector das pescas,
Clbrangidos pelo Programa de Modernizagao, Rees
truturagao e Desenvolvimento da Frota de Pesca
da 'Regiao Autonoma da Madeira, apresentado a
Comissao das Comunidades Europeias.
reembolso do respectivo apoio sera efec
Tuado assim que 0 IFADAP proceder ao paga
menta da contribuigao nacional.
Este apoio financeiro tem cabimento orga
mental na rubrica dos Investimentos do Plano,
Capitulo 50, Divisao 06, Subdivisao 00, C6digo
05.04.01 - Apoio a Frota Pesqueira.
Mais resolve encarregar a Secretario Regio
nal da Economia de r;elebrar um protocolo que de
fina as condig6es em que tal apoio e concedido.

a

o

Presidencia do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gon9alves Jardim.

ResolUl;ao n.O 1235/90

a Conselho do Governo, reunido em plenario
em 15 de Novembro de 1990, resolveu:

a

Atribuir um apoio financeiro reembolsavel
empresa de pesca "LUZPESCAMAR - Sociedade
de Pesca do Atum, Limitada", com sede na fre
guesiado Canic;al, concelho de Machico, proprie
taria da embarcagao "Pacaga", com 0 numero de
regisTo FN 1.579 C, no valor de 5651 545$00, cor
respondente ao adiantamento da comparticipagao

do Estado Membra em 22,5% do total de um in
vestimento no sectordas pescas Moderniza
gao de uma embarcagao de pesca costeira, de
24,58 metros de comprimento (fora a fora), - nos
termos do Regulamento (DEE) n.O 4028/86, de 18
de Dezembro - , Acc;6es Comunitarias para 0 Me
Ihoramento e Adaptagao das Estruturas do Sector
da Pesca - e Modernizac;ao da Frota Pesqueira
Regional.
auxflio financeiro at,as referido visa col·
matar as dificuldades processuais de libertac;ao
de verbas tanto nacionais como comuni tarias e
diz respeito a comparticipa9ao obrigatoria do Es
tado Membra em investimentos no sector das
pescas, abrangidos pelo Programa de Moderniza
cao Reestruturacao e Desenvolvimento da Frota
de Pesca da Re~iao Autonomada Madeira, apre
sentado
Comissao das Comunidades Europeias.
reembolso do respectivo apoio sera efectua
do assim que 0 IFADAP proceder ao pagamento
da contribuic;ao nacional.
Este apoio financeiro tem cabimento orga
mental na rubrica dos Investimentos do Plano,
Capitulo 50, Divlsao 06, Subdivisao 00, Codigo
05.04.01 - Apoio
Frota Pesqueira.
Mais resolve encarregar a Secretario Regional
da Economia de celebrar um protocolo que defina
as condig6es em que tal apoio e concedido.

o

o

a

a

Presidencia do Governo Regional. - a Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jard;m.

Resolu9ao n.O 1236/90

o

Conselho do Governo, reunido em pienarlo
em 15 de Novembro de 1990, resolveu:
Atribuir um apoio financeiro reembolsavei
aos armadores pescadores Jose Manuel de No
brega Franco e Assungao Roque da Silva Vieira,
residentes em Machico, sendo 0 segundo proprie
tario da embarcagao "Novo Olho Marinho» FN
1.601 C, no valor de 20413718$00, corresponden·
te ao adiantamento da comparticipagao do Esta
do Membro em 30% do total de um investimento
no sector das pescas - Construgao de uma em
barcagao de pesca polivalente, em fibra de vidro,
de 16,60 metros de comprimento (fora a fora), 
nos termos do Regulamento (CEE) n.O 4028/86,
de 18 de Dezembro - , Acg6es Comunitarias para
a Melhoramento e Adaptagao das Estruturas do
Sector da Pesca - e Modernizagao da Frota Pes
queira Regional.
auxflio financeiro atras referido visa col

o
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matar as clificuidades pmcessuais de liberta<;:ao
de verbas tanto nacionais como comunitarias e
diz respeito a comparticipa<;:ao obrigat6ria do Es
taclo Membra em investimentos no sector das
pescas, abrangidos pelo Programa de Moderniza
<;:ao, Reestrutura<;:ao e Desenvoivimento da Frota
de Pesca da Regiao Aut6noma cia Madeira, apra
sentado a Comissao das Comunidades Europeias.
Atenclenclo a que a 5egundo armador propoe-se
abater a embarca<;:ao "Novo Oiho Marinho» a
qual encontra·se em pessimo estado de conser
vag8o, sendo econ6mica e tecnicamente inviavel
a sua recuperac;:ao - , loi acrescida
percentagem
do Estado Membra 5%, conforme consta daquele
Programa Plurianual.
o reembo!so do respectivo apaio sera efec
tuado assim que 0 iFADAP proceder ao pagamento
cia cantribui<;:ao nacional.
Este apoio financeiro tem cabimento or<;:a
mental na rubrica dos Investimentcs do Plano,
Capitulo 50, Divisao 06, Subdivisao 00, C6digo
05.04.01 - Apoio a Frota Pesqueira.
Mals resolve encarregar a Secretario Regio
nal da Economia de celebrar um protocolo que de
tina as condi<;:6es em que tal apoio e concedido.

pelo Programa Especffico de Reestrutura<;:ao e Mo
dernizac;:ao das Estruturas de Tl'ansforma<;:ao e Co
mercializa<;:ao dos Produtos da Pesca da Regiao
Aut6noma da Madeira,apresentada
Comissao
das Comunidades Europeias.
o reembolso do respectiva apoio sera efec
tuado assim que a IFADAP proceder ao pagarnen
to da contribui<;:ao nacional.
Fica revogada a Resolugao n.O 9'76/90, de 29
de Agosto.
Este apoio financeiro tem cabimento or<;:a
mental na rubrica dos Investirnentos do Plano,
Capitulo 50, Divisao 10, Subdivisao 00, C6digo
05.04.01 - Apoio
Industria de Transforma<;:ao e
Comerciaiizagao de Pescado, dividido ern dais
exercicios orc;:amentais: 30000000$00 em 1990 e
11204331$00 em 1991.
Mais resolve encarregar a Secretario Regio
nal da Economia de celebrar um prolocolo que
defina as condiQ6es em que tal apoio
concedido.

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

Reso!uc;:ao n.O 1238/90

a

a

e

Presidencia do Governo Reg'ional. -. 0 Presi
dente do Governo Regional, Afberto JOaD Cardoso

Gom;alves Jardjm.

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 15 de Novembro de 1990, resolveu:

Gonc;alves Jardim.
ResolLl~ao 11.0 1237/90

o

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

a

Atiibuir um apoio financeiro reembolsavel
empresa de transformac;:ao ecomerciai izagao de
produtos alimentares J. G. da Silva, Limitada, com
sede 110 Funchal, no valor de 41 204 331$00, cor
respondente ao adiantamento cia comparticipagao
do Estado 'Membra em 15% do total de um in
vestimento no sub-sector da transformac;:ao de
produtos da pesca - Construc;:ao de uma Unida
de Industrial de Transformac;:ao e Comercializac;:ao
de Produtos cia Pesca, nomeadamente fi letagem
de peixe espada preto - , nos telcmos do Regu
!amenta (CEE) n.O 377/77, de 15 de Fevereiro - .
Ac<;:ao Comum para 0 Melhoramento das Condi
<;:oes de TransTormac;:ao e de Comercializa<;:8.o dos
Produtos Agrlcolas e da Pesca.
auxf!io financeiro atras referido visa col
matar as dificuldades processuais de libertar;:ao
de verbas tanto nacionais como comunitarias e
diz respeito a comparticipagao obrigat6ria do Es
tado Membra em investimentos no sub-sector da
transformac;:ao de produtos da pesca, abrangidos
o

o

a

Atribuir um apoio financeiro ao armador Ma
nuel Atico de Melim, residente na freguesia do
Canic;:al, concelha de Machico, proprietario da em
barcaf;80 «Bafa do Canic;:al", com a numero de re
gisto FN 16',2 C, no valor de 27'7 875~SOO, corres
pondente a restante Gomparticipa<;:ao do Governo
Regional, na constl'u<;:ao da embarcaQao de pesca
pol ivalente atras referida, de 26,40 metros de com
primento (fora a fora), nos termos do Regula
menta (GEE) n.O 4028/86, de 18 de Dezembro 
AC y 6es Comunitarias para 0 Melhoramento e Adap
ta<;:ao das Estl'uturas do Sector da Pesca - e rVlo
derniza<;:ao da Frota Pesqueira 'Regionai.
o Conselha do Governo atraves das Resolu
c;:6es n.O 1414/87 e 1444/89, respectivamente de
i 2 de Novembro e 28 de Setembro, concedeu a
esta emp~esa um apoio de 20 617 896$00, ficando
poi' atribuir 0 montante referido no paragrafo an
terior.
auxflio financeiro atras referido diz respei
to a comparticipac;:ao obrigat6ria do Estado Mem
bro em investimentos no sector das pescas, abran
gidos pelo Programa rie Modernizac;:ao, Reestrutu
ra<;:ao e Desenvolvimento da Frota de Pesca da
Co
Regiao Aut6noma da Madeira, apresentado
missao das Comunidades Europeias.
S

o

a

7 DE DEZEMBRO DE 1990
5
---------------------------------------_.
ResQt!u~ao

n.O 1239/90

Este apoio financeiro tem cabimento on;:a·
mental na rubrica dos lr:vestimentos do Plano, Ca
pitulo '50, Divisao 06, Subdivisao 00, C6digo
05.04.01 - Apoio a Frota Pesqueira.
Mais resolve encarregar 0 Secretario Regio
nal da Economia de celebrar um protocolo que
defina as condic;:5es em que tal apoio
conce
dido.

Em aditamento
ResolUl;ao n. O 1173/90, de 15
de Novembro, 0 Conselha do Governo, reunido em
plenario em 15 de Novembro de 1990, resoiveu
delegar os poderes de representa<;:ao cia Reglao
Aut6noma da Madeira, na assinatura do contrato,
no Secretario Regional das Finan<;:as.

Presidencia de Governo Regional. - a Pres i
dente do Govemo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonc;alves Jardim.

Presidencia do Govemo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alherto JOao Cardoso
Gonc;afves Jardim.

e
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Pree;o deste oomero: 30$00

I

ASS'HATURAS

-Toda a corresopondeooia, quer
o~icial, quer relativa a anunc:ios
e a ass,Looturas do Jomal Ofici·al
deve ser dkigida a Seoretaria
-Garal da Presidencia do Go
verno Regional da Madeira •.

Campleta (Ana)... 6 000$00
(Semestre) .• , ...... 3 000$00
1." Serie
2 000$00
1 000$00
2." Serie
20DO$OO
t 00l}$00
3." Serie
2 000$00
1 000$00
4," Serie
2 000$00
1 000$00
Duas Series
4 ODO$OO
2 000$00
Tres Series
6000$00
3 000$00
Numeros e Suplementos - Pre~o por pagina: 5$00
A esles valores acrescem os portes de correio
(Porlaria n." 221/89, de 28 de Dezembro)

E~ecu~aa gnifica

de .IMPRENSA REGIONAl DA MADEIRA, E. P•• -

e

-0 preoo dos anunolos
de
a linha, acresoido do
respecti'vlo LV A" dependendo a
sua puhlicac;ao do pagamento
antecipaoo a efe·ctuClr na Seers
tal'ia - Ceral da Presldencia do
GO'Verno Regional da Madeira.,

90$00

IRM.EPJ

