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4.° SUPLEMENTO
ReSiJ;!ul;ao n.' 1356/90:

SUMARIO

Atnbui um subsfdic eventua,l ao Abrigo de Nossa Se.
'lhom da Concei9ao, no montante de 450 000$.

ASSEMBLEIA LEGlSLATIVA REGIONAL
Reso!u"aio dal Assemble'ia Leg,jslativa Regiona.l n: B/90/M:
AutorizLl 0 Govemo Regicnal do Madeira a ccntrair
um emprestimo ohrigacionista, junto do Banco de
Portugal, no valor de 40815710233$40.
Reso:u~,§o

cia Assamhleia Leg'islatlva, Reginnal n: 9/00/M:

Autoriza 0 G;c,verno Regional da Madeira a contrair
urn emprestimo obrigac:ionista, junto do B2,nco de
POiiugal, no valor de 41997375371$20.

GOVEHNO BEGIONAL
Dec,re~lo,

Adapta a rRe9'iao Autonoma da 'Ma'deira '0 artigo 3.",
n.' 3, aHnea aJ, do Oecmto ;RegulamentClr n.' 10/83.
de 9 de Fevereiro. que estabe,lece 0 RrJgime Jurfdico
das Canreiras de Pessoal Auxiliar no Ambito da Se
guran~a Socia'1.
Decre:to Reg,ulcHTIen°.cor Reg,ionai! n: 23/00/M:
0

n.O 1351/90:

Atribui lim apoio financeiro
no montante de 80 000 000$.

COOMOPA, C.I.P.R.L.,

Ree()ilu~o

n.· 1359/90:

Adjudica a empreitada de -Grande Reparac;ao do Mo
Ine Sui (Pontinha) do Porto do FUl1chal - Rei;Jara9ao
do Cais dc- Tr090 C" a sociedade denominada
.ETEHMAR - ·5MPRESA DE OBHA:S TERRESTRES :E
MARfTIMAS, SA •.

Aprova a minuta do contra~\Q'promess." de compra e
venda destin-ado a aquisic;aode 'instalu95es no con
celho de Camara de Lobos para os servi90s do pro
grama de .Luta Co'ntra a Pobreza •.

Atnbui um ape·io financeim a firma Alherto e Fernao
Dias, 0110 montante de 4 000 000$.
Resoluc;.ao n: 1362/90:

Atribui um subsfdio 30 Abrigo de Nossa Senhora de
Fatima, no mcntante de 40 000$.

n.· 1353/90:

At'rlbuium subsfdio eventual
no montante de 2 700 OOGS.

n.' 1358/90:

Aprova a minuta de· co-ntreto de empreitadade -Gons
truc;ao do 116 rodoviario da Rua ,do Dr. Pita" e dele
ga os poderes de 'represonta~aoda Regiao. ·na ·assi
natunl docontra-:o 110 Secretario Regional dO' Equip-a
mento Social.

Resolw;:ao n.· 1361/90:

a

Resolw;:ao n.' 1352/90:

Re:s,(}lu~ao

R€solu~o

Resl(},!uc;ao n.· 1360/00:
regime ju

PRESi'DENCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resoll!~o

Autoriza a exe,rcfcio de fun~5es n'Q ambito dD Df
rec9ao Regional da Seguran9a Socia,l, par parte de
Fernando Jose -Rodrigues.

Re-solu~()

flegu!amentar Regional 11.° 22/90/M:

,Adap',aa Regiao Autonoma 'da Madeira
rfdioo da ope-rac;ao portuaria.

Resoluc;aa n: 1357/90:

Atribui um apoio financeiro a COOMOPA, C.J.rP;R.L.,
no montante de 33220829850.
Res()lu~ao

a

Obra de Santa Zita,

n.· 1354/00:

Atribui urn subsfdio eventual a Sante Casa dn Mi·
sericollClia da Galheta, no montante deS 000 000$.
Resolw;.ao n.' 1355/£0:
Atl'ibui um subsfdio eventual ao Patronato de Nossa
Senhora das Dares, no montante de 5 000 000$.

n.' 1363/90:

Atribui urn apoio finance'iro
no montante de 7 50G 000$.

a

GOOMO~A.

a

COOMOPlA, C.lor.H.L,

C.IP.RL.,

Resoluc;ao n.O 1364/90:
Atribui um apoio financeiro
no mcntant'e de 1GDOG 000$.
Resolu~o

n: 1365/90:

'Aprova a minuta da aota de e~prop~ia9ao das parce
las de terreno n." 24A e 29A, nece-Bsaria,s a ohra
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de "CcnstruCfao de um eS,Ja<:;o pol,lvalente para ocu
par;ao de tempos Ilvres da popula9ao, incluindo um
J2rdimlnfantil, na fregueslado' Can193i1, concelho de
Machico" e delega os poderes de representaqao da
Hegiao, n'a ass,jnaWra da acta, no Secreta-rio RegIo
nal do Equipamento Social.

r.eso'lm;:ao n.' 13G6/S0:
.!\utoriza a transferenda e 0 refor<:;o de verbas no
cn;:arnento ,para 1990 do montante de 269291 ODDS.

Res,olU1;3o n.' 1367ISO:
A;Jrova a minuta do con~mtode empreitada de .Coos
trugao da Esco!n Secundaria do,s Barreiros - 3.' tase
e del ega Os poderes de representa<:;ao da Reglao, na
8ssinatura do centrato, no Secretario Regiona'i do
Equipc3'm,ento Social.
Resolu'j.§,()

'11.'

1368/90:

,Llctribui um 'subsfdio a Im,Jrensa Regional cia Madei
ra, E.Po, no mentante de 10 COO 000$.
Resah.!l;:ao n.' 1369/90:

Concede aval da Regiao 1:1 .SOC!lEOA!DE DOS ENGlE
NHOS DA GALHETA, LOA.", no montantede 11000000$.
Res(l!u~ao

a Diocese

do Funchal, no men

Ra'l:O!Ul;,ao n.' 1371/90:

Auteoriza a distribui<:;ao da importancia de 58 472 393$
pelos municipios.

Reso!ulfao n.' 1372/90:
J'l.utoriza a distribuiyao da importancia de 87688 102$50
pelos municfpios.

n.' 1373/S0:

Autoriza que as cessoes reteridas nas Re-soluy5es
no" 1603/89 e 1254/90, de 26 ,de Outubro e 29 de
Novembro, respectivamente, sejam ocrperadas e/ou
contimladasem nome da sodedade .AVISTA NAVIOS
- ErvlPH5EiNDlMENTOS TUR1SnCOS, LOA..,

Resdtu;:ao n.' 1374/90:
RectiHca a Resciu9ao no' 607/90, de 31 de Maio.

Resolw;:ao n.' 1375/90:
Aoprcv3 0 PIDDAR - Piano de Investimentos e 065
pesas de Desenvolvimento da Administr~ao da Re_
glaD Aut61lcma da Madeka para 1991.
Resolu,,~{}

1990, nos termos do Programa de Reequilfbrio Fl
nanceiro para a Regiao e cia Lei n. 101/89, de 29
de Dezembro, bem como do Decreto-Lei n.
318-0/76, de 30 de Abrll (Estatuto Provis6rio da
Regiao Aut6noma da Madeira), resolveu autorizar
o Governo Regional da Madeira a contrair urn em
prestimo obrigacionista, junto das varias institui·
<;oes de credito, com vista a consolida<;20 da df
vida publica regional reportada a 30 de Junho de
1990, no valor de 40815710233$40, resultante de:
Q

Q

Emprestimos obrigacionistas junta das institui
<;oes de credito - 35 728 884 242$94;
Dfvida directa do BANIF, SA-3 852 085 207$50;
Bonifica<;oes do credito a habita<;ao pr6pri q junto
da Caixa Geral de Dep6sitos-1106128319$00;
Transmissao de responsabilidades da Camara
'Municipal do Funchal junto do ex-FFH para a
Caixa Geral de Dep6sitos - 128 612464$00.
A contrac<;ao do emprestimo sera efectuada
nas seguintes condi<;oes:

n.' 1370/90:

Atribui urn subsfd:o
1:8n o'8 de 8000 ooos.
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n.' 1376/00:

Aprova a proposta de Deoreta Legis,la,tivo HegiOnal
que aprova a Or<:;amento da Regian Aut6noma da
Madeira para 1991.
InBBaBBmGBUI2"II~mlllmm~lnllt;IBBn;lnlln""Enlnlllllllnllnll"ln1111110_

ASSEMBlEIA lEGiSlATIVA REGIONAL

Resolul:(ao cia Assemblela tegislativa Regional

n.O 8/90/M
ide 6 de Dezembro de 1990

A Assembleia Legislativa Regional da Madei·
ra, reunida em Plenario em 16 de Novembro de

1) Forma - emprestimo obrigacionista, com
o aval do Estado Portugues para a parceia
ja anteriormente avalizada no montante de
35728884242$94;
2) Mutuantes - as institui<;oes intervenientes
nos emprestimos a consolidar;
3) Mutuaria deira;

a Regii:io Aut6noma da Ma

4) Data de consolida<;i:io 1990;

30 de Junho de

5) Montante a consolidar-40 815 710 233$40;
6) Taxa de juro - a taxa anual media efec
tiva das 12 Liltimas coloca<;6es de bilhetes
do Tesouro, de qualquer prazo, ponderada
pelos respectivos montantes,reportada ao
antepenultimo dia util do semestre ante
rior, arredondada para um oitavo de ponto
percentual superior, acrescida de 1,5 pon
tos percentuais.
No primeiro perfodo de contagem de ju
ros, essa taxa de jura anual sera de
18,875%.
A presenteestipula<;ao pressup6e a ma
nuten<;30 do regime da Lei n. 19/32,
de 8 de Julho, que equipara as regioes
aut6nomas ao Estado quanta a isen·
<;:oes e outros beneffcios fiscais;
Q

7) Pagamento dos juros - ao semestre, nos
dias 30 de Junho e 30 de Dezembro de
cada ano, vencendo-se os prlmeiros juros
em 30 de Dezembro de 1990;
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8) Amortiz3r;;ao do capital em 12 presta
<;oes semestrais, iguais e sucessivas, com
ir;fcio em 30 de Dezembro de 1996;
9) Garantias avai do Estado Portugues
abrangendo capital e juros, para a parcela
ja anteriormente avalizada no mantante de
35 728 884 242$94:
10) Transmissibilidade - as titulos beneficiam
do regimo de transmissibilidade dos FIPs
ernitidos pelo Estado Portugues, compro
metenda-se a mutuaria a pedir, no prazo
de 120 dias a cantsr da sua emissao, a res
pectiva admissao
cotar;;ao nas balsas de
va[ores.

a

Aprovada em sessaa plenaria da Assembleia
Legislativa Regional da Madeira em 16 de Novem
bro de 1990.

o Presidente da Assembleia Legislativa 'Re
gional, Jorge Nelia Praxedes Ferraz Mendam;a.

Banco de Portugal em vigor no primeiro dia
de cada periodo de contagem de juros;
7) Pagamento dos juros - ao semestre, ven
cendo-se em 30 de Abril 0 31 de Outubro
de cada ano, corn a primei:'o vencimento
em 30 de Abril de 1991;
8) Amortizar;;ao do capital - ao par, na pro
porr;;ao do valor de cada certificado, em
seis anuldades igua:s e sLicessivas, tendo
lugar a 1: amortizar;;ao em 31 de Outubro
de 1997;
9) Garantias aval do Estado Portugues,
abrangendo capital e juras, para a parcela
ja anteriormente avalizada no montante de
26 653 179434$80.
Aprovada em sessao plenaria da Assembleia
Legisiativa Regional da Madeira em 16 de Novem
bra de 1990,

o

Presidente da Assembleia Legislativa Re
gional, Jarge Nelia Praxedes Ferraz Mendonc;a.
Re'sO'~Ulfaoda

Assemble'ia legislativa Regional
n. 9/90/M
O

GOVERNO REGIONAL
de 6 ide Dezemhro de 1990

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAlS
A Assembleia Legislativa Regional da Madei
ra, reunida em Plenario em 16 de Novembro de
1990, nos termos do Programa de Reequilibrio Fi
nanceiro para a Regiao e da Lei n.O 101/89, de 29
de Dezembro, bem como do Decreto"Lei n.O
318-'D/76, de 30 de Abril (Estatuto Provis6rio da
Regiao Aut6noma da Madeira), resolveu autorizar
a Governo Regional da Madeira a contrair um em
prestimo obrigacionista, junto do Banco de Por
tugal, com vista
consolidar;;ao da divida pC,blica
regional reporrada a 31 de Outubro de 1990, no
valor de 41 997375371$20, resultante de:

a

Emprestimos obrigacionistas com a aval do Es
tado no valor de 26 653 179434$80;
Emprestimos obrigacionistas sem a aval do Es
tado no valor de 15344195936$40.
A contracr;;ao do emprestimo sera efectuada
nas seguintes candir;;oes:
1) Montante -

41 997376371$20;

2) Mutuante -

Banco de Portugal;

3) Mutuaria -

Regiao Aut6noma da Madeira;

4) Data de consolidar;;ao 1990;
5) Forma -

31 de Outubro de

emprestimo obrigacionista;

6) Taxa de jura -

taxa basica de desconto do

Decreto Regu!amenta,r Reg,ional 'n. 29/90/M
O

de 17 de Dezembro ide 1990

Adaptagao 11 Regiao Aut6noma daMadei!ra do arHg'o'

r,

n.' 3,

aHnea aJ. do Decre'to RegLl'I2mentar n.' 10/83, ,de gde
Fevere-iro, que estabelece

0

Regime Jurfdico ,das Carreiras

de Pessoai AuxiHar no Ambito daSeguranga Social

o

ordenamento juridico das carreiras e cate
gorias do pessoal auxiliar dos servigos e estabe
lecimentos dependente da Seguranr;;a Sociai foi
criado pelo Decreto Hegulamentar n.O 10/83, de
9 de Fevereiro.
A aplicagao a Regiao daquele diploma foi efec
tuado atraves dos Decretos Regulamentares Re
gionais n.O' 19/83/M e 19/84/M, de 29 de Agos
to e 28 de Dezembro, respectivamente, no entanto,
a ajustamento as necessidades da Regiao, atra·
yes das alterar;;oes entao introduzidas, na pratica,
nao corresponderam de forma efectiva as necessi
dades de enquadramento do substrata profissional
abrangido.
Assim, nos termos da legislar;;ao vigente, a
categoria de chefe de servir;;os auxiliares s6 po
dera ser criada nos servir;;os e estabelecimen
tos com mais de 600 utentes em regime de in
ternato. Ora, na Regiao nao existem estabeleci
mentos oficiais com capacidade para prestar apoio
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social a um numero tao elevado de utentes em
regime de internato, como tambem se verifica
a existencia de funcionarios enquadrados numa
carreira de pessoal auxiliar, denominada «auxiliar
de servi<;os gerais» (ajudante domiciliarioJ, que,
embora nao exer<;am fungoes em estabelecimen
tos com regime de internato, prestam apoio so
cial, s6 no concelho do Funchal, a mais de 900
uteni:es, e, na Regiao, a cerca de 2700.
Considerando que se mostra oportuno e can
veniente alterar tal situa<;ao, tendo em conta a
especificidade regional, relativamente a carreira
profissiona! do pessoal anteriormente referido:
Nesta conformidade, a Governo 'Regional
Madeira, ao abrigo do disposto naalfnea d)
n. 1 do artigo 229. da Constitui<;ao e na alfnea
do artigo 33. do Decreta-Lei n. 318·D/76, de
de Abril, decreta a seguinte:
0

O

0

O

da
do
b)
30

Decreto Regulamenrl:a'r Regional

NOMERO 217
!'l.0

23/90/M

de 21 de Dezembro de 1990

a Regiiio Aut6noma do Madeira
do ·regime jurfdico do aperraC;8o ·portuaria

Adaptag8.,o

o

'Decreta-Lei n. 151/90, de 15 de Maio,
aprovou a regime juridico da opera9ao portuaria,
tendo como base as seguintes principlos:
O

Clarifica<;ao da intervenyao do operador par
tuario e do trabalhador portuario;
Redefiniyao dos requisitos e termos do licen
ciamento de operador portuario e da inscriyao do
trabalhador portuario;
Alterayao dos organismos de gestao de mao
-de-a bra portuaria;
Definiyao do regime de contra-ordenagoes.

Artigo 1.° 0 artigo 3. n. 3, alfnea a), do
Decreta Regulamentar n. 10/83, de 9 de Feverei
ro, e ap!icado a -Regiao Aut6noma da Madeira
com as seguintes a!tera<;oes:
0

,

O

O

Artigo 3. 0
Condi(:oes de existencia das caregorlas

1 - ...

2
3 - ...
a) Chefe de servigos auxiliares, nos ser
viyos de ajuda domiciliaria e estabe
lecimentos com, pelo menos, 500 uten
tes au 150 trabalhadores na area dos
servi<;os gerais;

Considerando que estes princfpios sao igual
mente validos para as partos da Regiao Aut6noma
da Madeira, torna-se agora necessaria garantir a
exequibilidade do regime jurldico contido no De
creta-Lei n. 151/90, de 15 de 'Maio.
O

Assim, atentas as competencias que nesta
materia estao cometidas a Reglao Aut6noma da
Madeira, bem como a sua estrutura polftico-admi
nistrativa pr6pria, visa a presente diploma intra
duzir as ajustamentos consideradas necessarios,
definindo as entidades que na Regiao Aut6nama
irao executar a disposto no Decreta-Lei n. 151/90,
de 15 de Maio.
O

Nestes termos:

o Governo Regional decreta, ao abrigo da a11
nea d) do n. 1 do artfgo 229.° da Constituiyao e
da a!lnea b) do artigo 33. 0 do Decreta-Lei n.O
318-D/76, de 30 de Abril. a seguinte:
O

b)
c)

4 - ...

CAPfTULO I

Art. 2.0 0 presente diploma entra em vigor
no dia seguinte ao da sua publica<;ao.

Disposh;oes gerais
Artigo 1.°

Aprovado em Conselho do Governo Regional
em 19 de Outubro de 1990.

Aui!:orJdpJde portuarla

o Presidente do Governo IRegional, Alberto
Joao Cardoso Gonr;a,lve·s Jardim.

lamenta<;ao, coordenagao e fiscalizac;:ao da ope

Assinado em 9 de Novembro de 1990.

o

Minlstro da Republica para a Hegiao Au
t6noma da Madeira, Uno mas Miguel.

Cabe

a

Direc<;ao Hegional de Portos a regu

ra<;ao portuaria em colaborar;:ao com a organ is
mo referido no artigo 2.° do presente diploma e
as representantesdas empresas portuarias e dos
trabalhadores portuarios.
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Artigo 2.°

eamente aos servi90s competentes desta Seere
taria Regional.

Organismo de Gestio de Mac-de-Obra Portuaria

PO, acordo entre 0 Governo Regional, as asso
cia90es sindicais representativas dos trabalhado
res portuarios e os operadores portuarios ou suas
associa90es e criado 0 Organismo de Gestao de
Mao-de-Obra Portuaria (OGMOP), tendo como
objecto 0 registo dos operadores portuarios, bem
como a admissao, a inscri9ao e a identificac;:ao dos
contingentes dos portos e a distribui9ao e 0 pa
gamento aos trabalhadores do contingente comum,
na Hegiao Aut6noma da 'Madeira.
Artigo 3. 0
Licenciamenro

Nos portosda Regiao Autonoma da Madeira,
o exercfcio da actividade de operador portuario
depende de licenciamento, nas condi90es previs
tas no Decreto-Lei n. 151/90, de 15 de Maio, e
nos reguiamentos aplicaveis.
O

Artigo 4.0

3 - Sera considerada nu!a e de nenhum
efeito qualquer inscri9ao de trabalhador portuario
admitido com violac;:ao das condi90es fixadas 110
artigo anterior, bem como a que nao cOl1ste do
RORT?\.
Artigo 7.

Titulo de qualificel£ilo profiss,jonal

o

tftulo de qualifica<;:ao profissional dos tra
balhadores portuarios dos partos da Regiao Auto
noma sera visado pelo OGMOP em termos a de
finir por portaria do Secretario Regional da Admi
nistra9ao Publica.
Artigo 8.°
Caducidade, suspensao, revogaif'OO

Sempre que S8 verifique a caducidade, sus
pensao ou revoga9ao da inscri9ao de um trabalha·
dor portuario, 0 OGMOP comunicara, de imediato,
esse facto a entidade organizadora do HORTPI pa·
ra averbamento.

Requisiitos

Artigo 9.

Os requisitos para 0 licenciamento e 0 exer
cicio da actividade de operador poriuario, nos por
tos da Regiao Autonoma da Madeira, a 'que se re
porta 0 artigo 7.° do Decreto-Lei n. 151/90, de 15
de Maio, serao dcfinidos por portaria do Secreta
rio Regional da Administra9ao Publica.
O

Artigo 5.0
Admissao

Nos portos da Regiao Autonoma da Madeira,
a admissao de trabalhadores portuarios sera feita
pelo OGMOP, de acordo com as normas reguia
menta,es a aprovar por portariado Secretario Re
gional da Administra9ao Publica, ouvidas as or
ganiza90es representativas dos trabalhadores e dos
operadores portuarios.
Artigo 6.°

0

0

Contingenfe e conrili'llgen":e comum

1 - 0 contingente dos portos da Hegiao Au
tonoma daMadeira e constituido pelo conjunto
dos trabalhadores do contingente comum e dos
trabalhadores dos quadros privativas das em
presas.
2 - Os traba!hadores nao pertencentes aos
quadros privativos das empresas formam 0 con
tingente comum dos portos da Regiao Aut6noma
da Madeira.
Artigo 10.0
Produto das coimas

As somas
9ao das coimas
de 15de Maio,
ria em 60% e

pecuniarias resultantes da apliea
previstas no Decreto-Lei n.a 151/90,
revertem para a autoridade portua
para a Regiao Autonoma em 40%.

Inscri{)BO

1 0 OGMOP procedera a IllSCrl9ao dos
trabalhadores portuarios admitidos nos portos da
Regiao nos registos locais e no Registo Oficial
Regional dos Trabalhadores Portuarios (RORTPI).
2 - A Secretaria Regional da ft.dministrac;:ao
Publica organizara 0 RORTPI a nive! regional, de
vendo, para 0 efeito, os organismos referidos no
numero anterior enviar os seus registos periodi

CAPITULO II

Do Organismo de Gestao de

Mao~de·Ohra

Portuaria
Artigo 11.°

1 - 0 OGMOP, criado nos termos e para os
efeitos referidos no artigo 2.° do presente diplo
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ma, e uma pessoa colectiva de caracter associati
va dedireito privado e de utilidade publica admi
nistrativa sem fins lucraiivos.

2 -

0 disposto no numero anterior impoe
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Artigo 13.0
FiscaHza~ao

1 - A fiscai iza<;ao do OGMOP compete a au
toridade portuaria.

que a OGMOP respeite as seguintes requisitos:
a) Nao limitar a seu quadro de associados
au de beneficiarios a estrangeiros au atra
yeS de qualquer criteria contrario ao do
n. 2 do artigo 13. da Constitui<;ao;

2 - 0 OGMOP fica obrigada a fornecer a au
tori dade portuaria as elementos de ordem tecni
ca, financeira e estatfstica que esta solicite ne
cessarios ao exercfcio da fiscaliza<;ao prevista
neste artigo.

b) Ter consciencia da sua uti/idade publica,
fomenta-ia e desenvolve-Ia, cooperando
com a Administra<;ao na realiza<;ao dos
seus fins.

3 - Os oigamentos e as cantas do OOMOP
sao aprovados pelos corpos sociais nos termos
estatutarios, mas carecem de vista da autoridade
portuaria respectiva.

3-

4 A autoridade porruana podera solicitar
a Secretaria Regional da Administragao Publica a
realizagao de inqueritos, sindicancias e inspecgoes
ao OGMOP.

O

0

E aplicavel ao OGMOP a legisla<;ao re

lativa as pessoas colectivas de utilidade publica
administrativa, com as adapta<;oes constantes dos
artigos seguintes e as relativas a natureza asso
ciativa do OGMOP.

Artigo 14.0
Artigo 12.0
Estatutos

1 - 0 OGMOP deve depositar as seus esta
tutos na Secreta ria Hegionalda Administra<;ao PU
blica atraves da autoridade portuaria, bem como
eventuais altera<;6es aos mesmos.
2 Par portaria do Secretario Regional da
Administrar;:ao Publica serao fixados os regimes
de organizagao, competencia e financeiro a que
se devera conformar a OGMOP.

3 - Os estatutos deverao canter obrigato
riamente as regras de admissao e exclusao dos
s6cios e os seus direitos e deveres.

4 -

0 OGMOP tera obrigatoriamente um

6rgao deliberativo executivo e de gestao corren
te e um 6rgao fisca!izador e ainda um 6rgao do
tipo assembleia geral ou conselho geral.
5 - Os estatutos deverao preyer as receitas
e despesas do OGMOP, podendo autorizar a mes
mo a contrair emprestimos bancarios, obrigacio
nistas au equivalentes.
6 - 0 OGMOP podera suspender a presta
<;ao de servigos a operadores portuarios que nao
cumpram ccm as obriga<;:oes constantes dos seus
estatutos, nomeadamente 0 nao pagamento dos
servigos prestados, a nao constitui<;:ao ou a nao
manutengao das caugoes au garantias eXigidas.

Obrig<M;;5es

Sao obrigag6es do OGMOP:
a) Prcpor a fixagao e a reajustamento do con
tingente do porto respectivo;
b) Promover ofuncionameniode esquemas
adequados de distribuigao de trabaiho aira
ves de sistemas racionais;

c) Promover sistemas de formac;:ao profissio
nal dos trabalhadores portuarios;
d) Promover a garantia da aplic8<;ao de nor
mas de disciplina, medicina, higiene e se
guranr;;a no t:'aba/ho pOrLuario;
e) Acatar a lei e os instrurnentos de regula
menta<;:ao colectiva de trabaiho em vigor
para a sector;
f) Enviar periodicamente os sellS registos
locais actlla!izados dos trabalhadores por
tuarios inscritos para efeiios de inscrigao
no HORTPi;

g) As demais previstas na lei.
Artigo 15.0
Exclusiivo

Na Reglao Aut6noma da Madeira, e relativa
mente a zona portuaria respectiva, s6 pode exis
tir umunico organismo de gestao de toda a mao
-de-obra portuaria, que resulta de acordo entre a
Governo Regional e todas as organizag6es repre
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sentativas dos trabalhadores portuarios e dos ope
radores portuarios respectivos.

Federa{:oes

o OGMOP pode associar-se com outros orga
nismos de gestao de mao-de-obra portuaria para
melhor prossecuc;;ao de alguns dos seus objecti
vos, constituindo, para 0 efeito, federac;;6es.

Da Direcl;ao Regional de P,)irtos
0

Competencias

1 - Relativamente aos operadores portuarios,
compete-I he:
aJ Licenciar os operadores portuarios;
b) Regulamentar, fiscalizar e coordenar a sua
actividade;
c) Aprovar as tabelas de prec;;os indicativos
e os indicadoresde gestao da actividade
portuaria (IGAP) , sob proposta dos opera
do,'es portuarios.
2 - Relativamente aos trabalhadores portua
rios, compete-Ihe aVcdiar, ap6s proposta do
OOfVlOP e ouvidos as sindicatos seus representan
tes, as contingentes de mao-de-obra portuaria ne
cessarios a cad a porto e propor ao Secreta rio Re
gional da Administra980 Publica a respectiva fi
xac;;ao e reajustamento, sempre que se mostre ne
cessaria, tendo em conta as previs6es de trate
go, do desenvolvimento das infra-estruturas e da
correcta perspectiva de utilizac;;ao dos equipa
mentos.

Relativamente ao OGMOP, compete-Ihe:

a) Fiscalizar a sua actuac;;ao, nos termos do
artigo 36. do Decreto-lei n. 151/90, de 15
de Maio;
0

Gompetira

a secc;;ao

especiaiizada:

a) Apreciar e dar parecer sobre as propostas
que sejam apresentadas pelos seus mem
bros sobre medidas que visem a melhoria
da operac;;ao portuaria e a valorizac;;ao eco
n6mica do porto;
b) Arbitral', com caracter vinculativo, os con
flitos de ordem tecnica 'que para esse
efeito Ihes sejam submetidos;

CAP[TUlO III

Artigo 17.

urn representante dos operadores e um represen
dos sindicatos.

tan~c

2-

Artigo 16. 0

3 -
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b) Emitir parecer sobre 0 projecto de esta
tutos.
Arrigo 18. 0

c) Promover a garantia de aplicagEIO de nor
mas de disciplina, medicina, higiene e se
guran<;:a no trabalho portuario pelos orga
nismos de gestao de mao-de-obra e pelos
operadores portuarios.

3 - Esta sec<;:ao especia!izada reunlra ordi
nariamente uma vez pOl' mes e extraordinariamen
te sempre que convocada pelo seu presidente ou
pelos seus dais vogais.
CAPfTUlO !V

D'isposic;oes finais e transitorias
Artigo 19.0
Regulamenrt:a~1i()

1 - Por portaria do Secretario Regional da
Administra<;:ao Publica serao aprovadas as normas
de execuc;;ao das materias referentes ao operador
portuario.
2 - A regulamentac;ao das materias referen
tes ao trabalhador portuario e ao OGMOP sera
aprovada por porta ria do Secretario Regional da
Administra<;:ao Publica.

Artigo 20. 0
Regulamentos de explo,ralfao

1 - No prazo de 90 dias sao publicados os
regulamentos de e~p!orac;;ao de cada porto, a apro
val' par portaria do Secreta rio Regional da Admi
nistra<;:ao Publica.
2 - Na elaborac;;ao destes regulamentos sao
ouvidos os operadores e os trabalhadores por
tuMios.

Secc;:ao espeiClaHzada

Artigo 21.0
"I - Junto da Direcc;:ao Regional de Portos,
no ambito da autoridade portuaria, funcionara uma
sec<;:ao especializada, constituida por um repre
sentante da autoridade portuaria, que presidira,

Tabela de prei;osindicativos e IGAP

A primeira tabela de pregos indicativos e de
IGAP, previstos nos artigos 18. 0 e 19. 0 do Decre
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to-Lei n.O 151/90, de 15 de Maio, sera tornada pu
blica no prazo de 30 dias.
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PRESlDENCIA DO GOVERNO REGIONAL

Resolulfao n.O 1351/90
Artigo 22. 0
Trabalhaclore:s

po~tuari,os.

o

operadores portuarios

e orgaJnlism~' de gestao do tr<llb~lho ,polrluario

1 -

Sao considerados trabalhadores portua

rios inscritos os constantes nas listas deposita
das pelo Sindicato dos Estivadores Maritimos do
Arquipelago da Madeira e Sindicato Livre dos
Carregadores e Descanegadores dos Portos da
Regiao Aut6noma da Madeira, na Secretaria Re
gional da Administrar;:ao Publica, rubricadas pel as

Consel'ho do Governo, reunido em plenario
em 13 de Dezembro de 1990, resolveu:
Atribuir um apoio financeiro de 80000000$00
a Cooperativa de Mercados de Origem e de Pro
dutores Agrfcolas COOMOPA, C.I.P.H.L., com
vista a suportar encargosde funcicnamento de
correntes da sua actividade em beneficia do sec
tor agricola na Regiao Aut6noma da Madeira.

o

presente subsfdio sera liquidado atraves
do On;:amento do FHIGA - Fundo Regional de In
tervenr;:ao e Garantia Agricola.

elementos do grupo de traba!ho constitufdo pela
Resoluc;:ao do Governo Regional n.O 121/89, de 26
de Janeiro.
2 -

Os operadores portuarios

Presidencia do Governo Regional. - a Presi
dentedo Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonc;alves Jardim.

licenciados

para a exercfcio da respectiva actividade ao abri
go cia legislar;:ao ate agora em vigor nao terao

Resolulfao n. 1352/90

de se su;eitar a novo licenciamento ao abrigo do

a Conselho do Govel'no, reunido em plena rio
em 13 de Dezembro de 1990, resolveu:

D

disposto no presente diploma e sua regulamenta
r;:ao, mas terao de se adequar aos novos requi·
sitos fixados, no prazo definido em portaria a
aprovar pelo Secretario Regional da Administra
gao Publica.
Artigo 23. 0
Trabalhadores po,rtuiirios do conrf.ingente comum

No contingente comum do OGMOP apenas
existirao trabalhadores portuarios com a categoria
de trabalhadores portuarios de base, salvo se for
estabelecido de formadiferente e em instrumen
to de regulamentar;:ao colectiva de trabalho.
Artigo 24. 0

a presente diploma produz efeitos 30 dias
ap6s a sua pubiicar;:ao.
Aprovado em Conselho de Governo Regional
em 15 de Novembro de 1990.

o Pre'sidente

do Governo Hegional, em exercf

cia, Manvel Jorge Baz8nga Marques.
Assinado em 10 de Dezembro de 1990.

1 - Atribuir ao Abrigo de Nossa Senhora de
Fatima Lim subsfdio eventual no valor de 40000$00.
2 - Esta despesa tem cabimento na rubrica
602.02 do On;:amento da Direcr;:ao Regional de Se
guranr;:a Social.
Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regior:al, Alberto Joao Cardo
so Gonc;aives Jardim.

Resolu~ao

n." 1353/90

a Conselho do Governo, reunido em plenario
em 13 de Dezembro de 1990, resolveu:
1 - Atribuir a Obra de Santa Zita, lnstituir;:ao
Particular de Solidariedade Social, um subsfdio
eventual no valor de 2700 000$00, destinado a
aquisir;:ao de uma viatura ligeira, para apoio as
actividades de ambito social que desenvolve nes
ta Regiao Aut6noma.
2 - 'Esta despesa tem cabimento na rubrica
605.02 do Orr;:amento da Direcr;:ao Regional da Se
guranga Social.

Publique-se.

a

l\t1inistro da Republica para a 'Regiao Au
t6noma da Made'ira, Uno Dias Miguel.

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonp!ves Jardim.
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ResQilu~ao

n.O 1354/90

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 13 de Dezembro de 1990, resolveu:

a

1 Atribuir
Santa Casa da 'Miseric6rdia
da Calheia um subsfdio eventual no valor de
5 000 000$00 destinado a despesasinerentes
construgao de beneficiagao e ampliagao de equi
pamento para idosos.

a

2 - 0 presente subsfdio tem cabimento na
rubrica 610.02 do Orgamento da Direcgao Regio
nal da Seguranga Social.
Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardo
so Gom;alves Jardim.

Reso!luc;ao n.O 1355/90

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 13 de Dezembro de 1990, resolveu:
Atribuir ao Patronato de Nossa Senhora
das Dores um subsfdio eventual no valor de
5000 000$00 para aquisigao de equipamento.
Este subsfdio sera pago atraves da rubrica
605.02 do Orgamento Regional da Seguranga Social.
Presidencia do Govemo Regional. - 0 Presi·
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonqalves Jard;m.

o Conselha do Governo, reunido em plenario
em 13 de Oezembro de 1990, resolveu:

a

1 - Atribuir
Instituigao Particular de Soli·
dariedade Social, Abrigo de Nossa Senhora da
Conceigao, Larde criangas e jovens privadas de
meio familiar normal, um subsfdio eventual no
vaior de 450000$00 para aquisigao e renovagao
de equipamento diverso.
2 - Esta despesa tem cabimento na rubrica
602.02 do Orgamento cia Direcgao Regional da Se
guranga Social.
Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jard;m.

Resolu:;ao n.O 1357/90
Considerando que continua a ser do interes
se dos servigos a colaboragao do funcionario apo

sentado, Fernando Jose Rodrigues, Encarregado de
Armazem do quadro de pessoal da Direcgao Re
gional cia Seguranga Social;
Considerando que existe verba devidamente
cabirnentada para 0 efeito;

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 13 de Dezembro de 1990, resolveu:
Ao abrigo do disposto nos artigos 78. 0 e 79.°
do Decreto-Lei n.O 498/72, de 9 de Dezembro, com
nova redacgao dada pelo Decreto-Lei n.O 215/87,
de 29 de Maio, 0 seguinte:
1 Autorizar que Fernando Jose Rodrigues
exen;:a fum;:6es em regime de prestagao de servi
gos na Direcgao Regional cia Seguranga Social,
sendo-Ihe atribufda uma remuneragao mensal
equivalente ao vencimento correspondente a ca
tegoria que detinha
data da sua aposentagao.

a

2 - Que dada a urgente conveniencia de ser
vigo 0 respectivo contrai:o produza efeitos a par
tir da data de assinatura por ambas as partes nos
termos do n.O 2 do artigo 3.° do Decreto-Lei
146-C/80, de 22 de Maio.
Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto Joao Carda.
so Gon9alves Jardim.
Resohl~ao

n.O 1358/90

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 13 de Dezembm de 1990, resolveu:
AplOvar 8 minuta do contra to de trabalhos a
mais e a menes da empreitada de «Construgao
do n6 rodoviario da RLia do Dr. Pita", de que e adju
dicatatia a sociedade denominacla TECNOVIA 
Infraestruturas Jose Guiiherme da Costa, Lda., e
delegar os poderes derepresenta<;:ao da Regiao
Aut6noma da Madeira, para a assinatura do con
trato, no SecretEli'lo Regional do Equipamento
Social.
Presidencia do Govemo Regional. - 0 Pre·
sidente do Governo Regional, Aiberto JoaD Cardoso
Gonqalves Jardim.
ResOilui/ao n.O 1359/90

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 13 de Dezembro de 1990, resolveu:
1 - Adjudicar a ETERMAR, Empresa de Obras
Terrestres e Marftirnas, SA, corn sede na Estrada
da Gra:;;a, Setubal a empreitada «Grande Repara
gao do Molhe Sui (Pontinha) do Porto do Funchal
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- Repara<;:ao do Cals do Tro<;:o C», na sequencia
do concurso publico aberto em 2 de Novembro
do corrente ana pela Secretaria Regional da Admi
nistra<;:ao IPublica, atraves da Direc<;:ao Regional
de Portas pelo valor de 35410000$00, acrescido
do IVA a taxa legal em vigor.
2 - Aprovar a minuta do contrato, cuja mi
nuta fica arquivada na Secretaria-Geral da Presi
dencia em processo proprio.
3 - Mandatar a Secretario Regional da Admi
nistra<;:80 Publica para 'em representa<;:ao da Re
giao Autonoma da Madeira outorgar a respective
contrato.
4 - Esta despesa tem cabimento Or<;:amental
no C6digo 07.01.04 C - Constru<;:oes Diversas 
Melhoramentos no Molhe Exterior da Pontinha, do
On;;amento Privativo da Direc<;:ao 'Regional de
Portos.
Presidencia do Governo 'Reg'ional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gonr;alves Jardim.

Resolw;ao noo 1360/90

o

Conselho do Governo, reunido em pienario
em13 de Dezembro de 1990, reso!veu:
Aprovar a minuta de contrato de promessa
de compra e venda a celebrar entre a Cooperativa
de Habita<;:8o Econ6mica de Camara de Lobos e a
Direc<;:8o Regional da Seguran<;:a Social, destinado
a aquisi<;:ao de instala<;:oes naquele concelho para
as servi<;:os do programa de «Lura Contra a Po
breza» .
Presidencia do Governo Reg'ional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gon9alves Jardim.

ReSO!Ul;ao noO 1361/90
Consideranao que a abastecimento de pro
autos aiirnentares a Ill1a do Porto Santo e de pri
mordial importancia;
Considerando que as estruturas de frio exis
sao insuficientes e de fraca rentabilidade,
dada a exiguidade do mercado local;

ten~es

Considerando que a estrutura de frio mais
importante daquela Ilha, se encontra em situa<;:ao
financeira diffcil;
Considerando que e imperioso
abastecimento normal da Ilha;

garantir

a
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o

Conselho do Governo, reunido em plena rio
em 13 de Dezembro de 1990, resolveu atribuir um
apoio financeiro de 4000 000$00
Firma Alberto
e Fernao Dias destinado ao pagamento dos encar
gas assumidos perante a banca.

a

o

presente subsfdio sera liquidado atraves
do Or<;:amento do FRIGA Fundo Regional de
Interven<;:80 e Garantia Agrfcola.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto J080 Cardo
so Gom;alves Jardim.

ResOilu~ao 1Il00

1362/90

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 13 de Dezembro de 1990, resolveu:
Atribuir um apoio financeiro de 33220829$50
aCooperativa de Mercados de Origem e de Pro
dutores Agrfcolas - COOMOPA. C.I.P.R.L., desti
nado ao pagamento dos produtores pelo forneci
Adega Cooperativa do Norte,
menta de uvas
aquando da Campanha Vitivinfcola/90.

a

o presente subsfdio sera liquidado atraves
do Or<;:amento do FRIGA Fundo Regional de
Interven<;:ao e Garantia Agricola.
Presidencia do Governo Regional. 0 Pre
sidente do Governo Regional, Alberto J030 Cardo
so Gom;alves Jardim.

ResolUl;:ao noO 1363/90

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 13 de Dezembro de 1990, resolveu:
Atribuir um apoio financeiro de 7500000$00
de Mercados de Origem e de Pro
dutores Agrfcolas - COOMOPA. C.I.P.R.L., com
vista a permitir a pagamento da 4: presta<;:ao dos
encargos da divida (amortiz8<;:ao e juros banca
rios) , com vencimento para 15 de Dezembro de
1990, tidos com a financiamento de 60000000$00,
obtido junto do Banco Portugues do Atlantica pa
ra aquisi<;:80 de uvas - Campanha de 1987, ava
lizado pelo Governo Regional.

a Cooperativa

o

presente subsfdio sera Iiquidado atraves
do Or<;:amento do FRIGA Fundo Regional de
Interven<;:ao e Garantia Agrfcola.
Presidencia do Governa Regional. - 0 Presi
dentedo Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gom;alves Jardim.
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Reso'luc;ao n. 1364/90
O

o Conselho do ,Governo, reunido em plenario
em 13 de Dezembro de 1990, resolveu:
Atribuir urn arpoio financeiro de 10000000$00
a Cooperativa de Mercados de Origem e de Pro
dutores Agricolas - COOMOPA, C.I.P.R.L., com
vista a permitir 0 pagamento da 4." prestac;:aodos
encargos dadlvida (amortizac;:ao e juros banca
rios) , com vencimento para 15 de Dezembro de
1990, tidos com 0 financiamento de 90000000$00,
obtido junto da CaixaGeral de Depositos para
aquisic;:ao de uvas - Campanha de 1986, avaliza
do pelo Governo 'Regional.

o presente subsfdio sera liquidado atraves do
Orc;:amento do F'RIGA - Fundo Regional de In
tervenc;:ao eGarantia Agricola.

b) Delegar os poderes de representac;:ao da
Regiao Autonoma da Madeira, na assinatura da
acta, no Secretario Regional do Equipamento
Social.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.

Considerando que ha necessidade de ocorrer
a despesas inadiaveis insuficientemente dotadas
no Orc;:amento da Regiao para 1990;

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 13 de Dezembro de 1990, resolveu:

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

Proceder a transferencia e reforc;:o de verbas
no montante de 269291 000$00, de acordo com a
mapa anexo quefaz parte integrante desta Re
soluc;:ao.

Resoluc;:ao n.O 1365/90

A presente Resoluc;:ao produz efeitos a partir
de 13 de Dezern bra de 1990.

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 13 de Dezembro de 1990, resolveu 0 seguinte:
a) Aprovar a minuta da acta de expropriac;:ao
das parcelas de terreno n.O' 24A e 29A, neces
sarias a obra de «Construc;:ao de urn espac;:o poli
valente para ocupac;:ao de tempos Jivres da po
pulac;:ao, incluindo urn Jardimlnfantil, na Freguesia
do Canic;:al, Concelho de Machico», em que sao
expropriados Manuel de Sousa e consorte Celeste
Vieira Alves;

o

mapa acima referido e constituldo par cin
co folhas dactilografadas, que ficarao arquivadas
na Secretaria-GeraJ da Presidencia, em processo
proprio e cujo conteudo se da aqui POI' repro
duzido. Sera publicado no Jornal Oficial conjunta
mente com a Resoluc;:ao acabada de transcrever.
Presldencia do Govemo Re,gional. - 0 Presi
dente ,do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.
(Contos)

Clas. orginica

Clas.

ECOnOm'l Clas.

C6digo

Cap. I DiV.1 S/Di.
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Alin.

I ou Refor~os
Inscri~oes

Rubrica

fun.

--

I

02 -

PRESIDENCIA DO GOVERNO

BEGIONAL
I 01

1.01.0

I

II

,Aquisi y 8'O de Hens e Servi<jos
Aquisi9 O de Servi<j'CtS
Encargos das Insta!la90eS ... ... ... ... ... ...

I

I

i

I

I

a

IDELEGACAO iDO GOVERNO .REGiONAL
EM PORTO SANTO

I

I

I

I
I

01
01,01
01 ;01 ;01

I

1.01.0

I

DespeGas com 0 iPessoa,!
Hemunera:;:6es certas e perm:mentes
Pessoal dos Ouadro'S
... ... ...

... ...

I
I

I

I

6000

II

I

I

I

I

I

I
I

A transportar

...

I

I
II

i

I

02

I

I

GABilNETE REGION,AL iE SERVICOS DE APOiO

02
02,03
02.03.01

Anul~

I

I

.. ...

I

11,20

... ., .

I

7120

,

I

I
I

I

12-S

I SERlE -

NOMEHO 217
(contos)

Class. Organlca

I

Cap. Dlv.

Clas. econ6m.

5/01.

----

C6digo

Clas·1

I ouRefor{:OS
Inscrlc;OeS

Rubrica

i

IAlln. - - I
Fun.

Transpone

I
05

... ... ...

01

I
I

7120

I

-

SECRETARIA REGIONAL
DA EDUCAf;AO, JUVENTUOE
E EMP'REGO

I

AnulSQOes

I
I

I
I

GABINnE DO SECRHARIO REGIONAL

02
02;03
02;03.10

I

Aquisigao de Bens 'e Servigos
Aquisiga{) de Servigos
Outros Servigos ...
. ..

...

3.01.0

I

...

... ... ... ...

I

I

2000

DIRECCAO REGION!AL DE FINAN'CAS,
ADM;JNilSTRACAO E PESSOAL

03

01

I

I
02
02.03
02.03.06
02.03.10

I

04
04.03
04.03.01
04.03.01

A

GAB1NETE DO DIRECTOR

3.01.0
3.01.0

Aquisigao de Bens e Se,rvigos
Aquisigao ,de :Servigos
Comunicagoes ...
... ...
Outros Servigos ... ... ... ...

3.01.0

Tra'l1sfe ren c ias 'Correntes
FamllHas
Particulares
Dotu 9ao iPr6;Jria ... ...

...

04

... ...
... ...

I

...
...

... ...
... ...

Ii

1 500
500

I
i

...

...

4200

... ... ... ...

70000

... . .. ...

...

...

DIRECCAO REGIONAL DO ENSINO

01

GABINHE iDO DIHECTOR

04
04.02
04.02.01
04.02.01

I
I

Transferencias ·Correntes
Administrag6es 'Privadas
Instiiui<;6es ,Parti cul ares
Outras ... ... ... ... ...

3.02.0

B

03

... ...

...

I

CENTRO DE ,MEIOS AUDIO-VI!SUA1S

I

I

02
02.03
02.03.02
02.03.07

I

II

3.01.0
3.01.0

I

... ... ... ... ...
... . .. ... ... ...

I
II

04
04.02
04.02.01

I

I

3.02.0

06

Transfe,renci·as Correntes
Administ'!"ag6es Privadas
!lnstituig6es Partioulares

I

I

... ... ... ... . .. ...

22346

UN IV,ERSIIDADE DA M'ADEIHA E CENTHOS
DE APO:O

I
!

!

02

i

I

02
0,z.03
02.03.07
02.03.09
02.03.10

I
I

I
I
I

3.02.0
3 .02 .0
02 0
1 3. . .
1

I

Centros de Apoio ,e Faculdade de Letras
Ciencias
Aquisigao de Bens e Servigos
Aquisigao de Servigos
Tmnsportes ... ... ... ... ... ... ... . .. ...
Se·gums ... ... ... ... ... ... ... .. ... ...
Ou'liros Servigcs ... ... ... ... ... ... ... ...

I

I

A transporter

I

I
II

e

II

I
...

7000
3000
10 000

...
...

I
!

I
I

I
I
I
I

4500
1 700

DIHECCAO DE SEHVI'COS mUG. PRE~ESCOLAR
E ENSINO :PiRIMARIO

I 04

II

Aquisi9ao de Bens e Servigos
Aquisigao de Serv.!gos
Conservagao de Bens ... ...
Transportes ... ... ... ... ...

... ...

...

133866

I

I
I

I

31 DE DEZEMBRO DE 1990
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8-13
(contos)

Class. Organica I

Clas. econ.

I etas.

5/Di'l C6digo II Alin.

Cap. Div.

Rubrica

Fun.

I-
II

Trarmporte ... ... ...

06

I

I

·13386G

I
I

I

SECRETARIA REGIONAL
DO TURISMO, CULTURA

I

E EMIGRACAO

I

Anula~iies

Inscri~iies

I

I

I

I

01

Refor~os

I

-

I

I

I ou

GABiNHE E SERViCOS DE APOJO

I

I

01
I
I

I
I

05
05.01

GABlNETE DO S6CRETARI0 REGIONAL

I

Subsidies

8ncicdades

OU QU3se Sociedades Nao Flnan
cakas
Emp:msas Publlcas, Equiparadas ou Particip8d3s
IHM
EP '" ... ... ... ... . .. . .. . .. ., . ...

I

05.01.01
'I

I

-

8.01.0

A

I

02

,

I
02

I
I

I

8.08.0

AquisiC;50 de Bens e Se(vic;cs
Bens IDujadouros
Qutros Sens Duradouros ... ..

02.02
02.02.02
02.02.08

8.08.0
8.08.0

Bens :Nao Duradour>C's
Combustfveis e Lubritican'.es
Qutres Bens NRo Duradouros

02.03
02.03.02
02.03.10

8.08.0
8.08.0

de Se:-vic;os
Conservac;ao de Bens ... ...
Ou,~ros Servic;oB .. , ... ..

... ... ...

11

... ... ... .. . ...
.. ... ... ... ...

4
312

... ... ... .. . ...
... .. , ... ." ...

25
4688

70
82

. ..

,

,

I
I

Aqui,~iC;ao

'

02
02.02
02.02.08

8.08.0

Investimentos do Piano
Turistica
'Acg6es Promccionais Mercados 'Ex'lemcs e Pu
biicidade
.lI.quisic;ao de Bens e Servi90s
Bens Na.o Duradouros
QUtl'OS Bens NaG Duradcuros ... ... ... ... ...

02.03
02.03.1Q

8.08.0

.~quisic;ao de Servic;os
Outros 'Servic;os ... ...

8.08.0

Animal/ao e Acontecimentos Espec;a:s
Aquislc;ao de Bens e Se:rvic;cs
Bens NaG '0 urad OU rOB
Outros Bens Nao Dumdourcs '" ... . "

8.08.0

AquisiC;ik, de Servic;os
Ou:ros Servic;os ."

8 .08 .0

AC9ces Promocionais no rVlerc2.do Interno
AquisiC;ao de Bens e 'Servi90"
Aqui'sigao de Servic;os
Qutros Servic;os
... ... ... ... . .. ... ..,

iP'~:::moc;ao

01
01

02
02
02.02
02.02.08
02.03
02.03.10
03
02
02.03
02.03.10

1

I

-

DO
02

OIRECc;AO

I

02
02.02
02.02.02
0'2:0.2.07

I
8.03.3
8.03.3

... .. , ... ... .. . ...

'"

... ...

...

..,

...

...

...

07

I

...

285

...

3150

...

798

!

SECRETARIA REGiON,~1..
EQUIPAMENTO SOCIAL
REGIONAL DE

08RAS

POBLlCt.S

Aquisic;ao de Bens e Se,rvic;os CO'~renles
Bens Na1C, Duradouros
Combustiveis e Lub; ifcantes ' " .. , ...
Ma:le'ria,! de Transporte
Pegas ... ... ...

-

I

A bransporfar ...

I

,

TURISMO

02
02.01
02.01.05

50

I

DE

DIRECCAO REGIONAL

10 000

I

I!

...
... I
,

... ...

I
I

10 000
22000

1852S1

I

I

I

I
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I SERlE -

NUMEHO 217
(contos)

RefOf'9OS ou
Inscrl{:6es

Rubrica

185291

15000

35000

06

I
07
07.01
07.01.03

I 1.Q1.0 II

VGrn-o Heglo!13.11
Aquisigao do Bens de Cap'ita,!
Investimen:os

Ediffcios ... ... ... ... ... '"

09 -

I

01
04
04.01
04.01.03
8.01.0

SECRE\TARIA REGIONAL
DAECONor.~IA

I

GABINETE DO SBCR'ETARIO E SERV1QOS
'DE flJPOIO

I
I

GAB1NETE DO SECRETARIO REGIONAL

I
D

24000

iransferencias Cerren-tes
J\dminlstrac;6es Puhlicas
S8'rvl<;os .A.ut6nom'Os

i
i

10 000

Instituto do Vinho da IMadeira ...

10 -

SECRETARI.~

REGIONAl.
DAS F!NANGAS
I

GABINETE E SERVICGS DE~ENDENTES
DO SEORHARIO REGIONAL

01

,

01
06
06.01

O
1.1.0

i

i

Gabinete

i

I

I Ol,D'tr~s ?e3p.;JeS~s. co1rrentes

11_~~r:.o .::ISIcnal ~~-'"-T-~-TA-"L-'

... ... ...
..

I

I

_.1_
2·69 2'91

!

Resoiu~ao

o

269291

I-----1
,

269291

ra, na assinatura do contrato, no Secretario Re
gional do Equipamento Social.

n.O 1367/90

Conselho do Governo, reunido em plenario

em 13 de Dezembro de 1990, resolveu:

Presidencia do Governo Hegrj'onal. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gom;alves Jardim.

Aprovar a minuta do contrato da empreitada
de «Construg8o da Escola Secundaria dos Barrei
ros -

3.· Fase», em que

e adjudicataria

a socie

dade que gira sob a firma «Alberto Martins de
Mesquita & Fiihos, Lda.»; e delegar as poderes
de representag80 da Hegiao Aut6noma da Madei

Re'so,lw;:ii:o n.o 1368/90

o

Conselhodo Governo, reunido em pfenario
em 13 de Dezembro de 199'0, resolveu:
Atribuir urn subsfdio de 10000000$00 a Im
prensa Regional da Madeira, E.P., para reforgo do

S-15

31 DE DEZEMBHO DE 1990
duodecimo referente ao mes de Dezembro de 1990,
destinado a viabilizar 0 funcionamento daquela
empresa.
Este subsidio tem cabimento on;amental na
Secretaria 06, Capitulo 01, Divisao 01, Subdivi
sao 00, C6digo 05.01.01-A, do Orgamento para 1990.
Presidencia do Govemo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
GOJ1c;alves Jardim.

Resoluc;ao n.O 1369/90
Ao abrigo do disposto no artigo 7.° do Decre
to Regional n.O 23/79/M, de 16 de Outubro, 0
Conselho do Governo, reunido em plenario em
13 de Dezembro de 1990, resolveu conceder 0 aval
da Regiao a Sociedade dos Engenhos da Calheta,
Lda. para garantir uma opera<;:ao de credito no
montante de 11 000000$00 titulada POl' uma livran
9a a descontar junto do Banco Portugues do Atlan
tico.
A operagao de credito destina-se a satisfazer
diversos compromissos financeiros.
A livranga que titula esta operagao cansti
tUi reforma de uma livranga, no montante de
19000000$00 tambem avalizada pelo Governo Re
gional nos termos da Resolug80 n.O 1140/90, de
19 de Outubro, descontada junto da mesma Ins
tituigao de Credito e com vencimento no mes de
Dezembro de 1990.
Fica revogada a Hesolugao n.O 1140/90.
Mais resolve incumbir 0 Secreta rio Regional
das Finangas de outorgar no respectivo termo de
aval.
Presidencia do Governo Heg'ional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gonr;alves Jardim.
Reso,lu~ao

n,o 1370/90

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 13 de Dezembro de 1990, resolveu:

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 13 de Dezembro de 1990, resolveu:
Fazel' a distribuigao de 58472393$00, pelos
Municfpios da Hegiao.
Esta verba corresponde ao duodecimo do mes
de Dezembro de 1990, no que concerne as trans
ferencias de capital participagao nos termos do
Artigo 8.°, da Lei das Finangas Locais e conju
gado com a Lei do Orgamento do Estado, deduzi
do das importancias relativas aos encargos finan
ceiros, com vencimento a 2'0 de Dezembro de 1990,
inerentes aos Contratos de Ree'qui librio Financei
1'0 e Protocolo Adicional, celebrados corn diver
sas entidades, com excepgao dos Municipios do
Porto Santo e Ponta do Sol.
As presentes transferencias serao efectua
das em conformidade com a dotagao orgamental,
sob a rubrica 10, Capftulo 75, Divisao 06, Subdi
vi sao 00, (Fundo de Equilibrio Financeiro - Trans
ferencias de Capital), do Orgamento Regional.
FUNDO DE EQUILlBRIO FINANCEIRO
DUODECIMO DO MI:S DE DEZEMBRO DE 1990

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I~ Transferer.d~;1 i
i

IDedu~oesl

. " ~!ii

!
Duodecimo l
ITransferencias
de capital

M~n!ClpIOS

Calheta

I
i

I 4 357439$00 !

Camara de Lobos

I 7754 846$00 I

Funchal

121 270140$00

Machico

, 1 337 762$00 I

I

Ii
I

Pr%cola Ad!·
Duodeclmol
ciona!/BANIFI /Remanescenfe
I IDedu~ao de !
I
(1)
i
Juras
;
I

I

I

----

104 406$00

-

4 253 033$00

j

;

! 7 754 84>6$00

i 21 270140$00

651 823$50 \

6e5938$50

1

I

-

Panta do Sol

I 5145000$00 II

Porto Moniz
Porto Santo

II 3729259$00 I
,
4 295 000$00 I

Ribeira Brava

I 3 074 796$00 I

392123$00 , 2882673$00

SiaJnta Cruz

5 258 099$00 I

294 209$00 I 4963 890$00

Santana

4166380$00

424542$00 I 374183'8$00
II

49224$50

i 5 145 GOOSOO
i
I



3 680 034$'50

i

~

I 429 5000$00
1

I
I

Atribuir a Diocese do Funchal um subsfdio
na importancia de 8000000$00, destinados a con
servagao e recuperagao do patrim6nio religioso.

TOTAL

Esta despesa tem cabimento na Secretaria 10,
Capftulo 01, Divisao 01, Subdivisao 00, CJassifica
9ao Econ6mlca 04.02.01.

(1) Consoante alterac;ao aos Gontratos de Reequilfbrio E
llIanceiro, 'nos termols do Decret~wei 11.° 359/89, de 18
de Outubroe conoernente IRortaria de aplicac;ao.

Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Govel'lno Regional, Alberto Joao Cardoso

PresidenciadoGovemo Helgional. - 0 Presi
dente -do GO'verno Regional, Alberto J080 Cardoso

Gonr;alve's Jardim.

Gonr;alves Jardim.

S. Vicente

60368 :$00 I 1 916 328$00 158472 :3$00

I S~RIE -

16-S
nesQllu~ao

Resolu~ao 00°

n.O 1372/90

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 13 de Dezembro de 1990, resolvGl!:
Fazer a distribuir,;80 de 87688 102$50, pe!os
Municfpios da Regiao.
Esta verba corresponde ao duodecimo do mes
de Dezembro de 1990, no que concerne as trans
ferencias correntes, participac;;ao nos termos do
Artigo 8. 0 , da Lei das Financ;;as Locais e conjugado
com a Lei do Orr,;amento do Estado, deduzido das
importancias relativas aos encargos financeiros,
com vencimento a 20 de Dezembro de 1990, ine
rentes aos Contratos de Reequilibrio Financeiro e
Protocolo Adicional,celebrados com diversas en
tidades, com excepr,;ao dos Municipios do Porto
Santo e Ponta do Sol.
As presentes t,ansferencias serao efectua
das em conformidade com a dotac;;ao orr,;amental,
sob a rubrica 10, Capitulo 75, Divisao 05, Subdi
visao 00, (Fundo de Equilibrio Financeiro - Trans
ferencias Correntes), do Orc;;amento Regional.
FUNDO DE EQUlLfBRIO FINANCEIRO
DUOD~CIMO

TRANSFERfNCIAS CORRENTES
IDEdu~oell

I Municipiol
Galheta

..

I

Duodeclmol
lTransfenlncial
Correnfel

Profocolo Adj·
cional/BANIFI

I[

Duodecimol
IRemanelcente

IDedu~ao de I

II

Jurol

I

(1)

Camara de Lobos 11 632 270$00

156609$0016374052$<00

1------,

Funchal

31905712$00

-

Machico

2 005 644$00

977736$00

',------,----1-----

11 632 270$00

1319057128001

027 908$00
11
Ponta do Sol,
7 70'5 000800 I
---<
7 705 000$00
l-p-.o-rt-o-M-'-on-iz---1-5-5-93-8-9-'1-$0-O-:--7-3-S3-7-$5-0 I 5520053$50
1

I

1------,------1-----1----I_P_o_rt_o_S_a_n_to_ _.1_6_4_37_o_o_0_S0_0_:
Hibeira Brava

Considerando que a aludida sociedade, por
forc;;a de raz6es organizacionais internas mas sem
quebra dos fins a prosseguir atraves das cess6es
autorizadas, requerem que estas continuassem em
nome da sua participada «Avista Navios - Em
preendimentos Turfsticos, Lda.»;

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 13 de Dezembro de 1990, resolveu:
Deferir 0 requerimento apresentado pe!a so
ciedade "Quinta da Bela Vista - Estalagem, Lda.»
e, em consequencia, autorizar que as cess6es reo
feridas nas Resofuc;;6es n. o' 1603/89 e 1254/90, de
26 de Outubro e de 29 de Novembro, respectiva
mente, sejam operadas e/ou continuadas em no
me da sociedade "Avista Navios - Empreendi
mentos Turisticos, Lda.».

Resolu~aQ

no· 1374/90

o Conselho do Governo, reunido em plena rio
em 13 de Dezembro de 1990, resolveu:
Rectificar a Resoluc;;ao n.O 607/90, aprovada
pelo Conselho do Governo de 31 de Maio. Assim,
onde se Ie "Sociedade Portuguesa do (Ar Uquido),
S.A.», deve lerose "Sociedade Portuguesa do Ar
Uquido (Arliquido), S.A.».

1

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gon9alves Jardlm.

- _ _ 6437 000$00
I'

4 616 696$00 1538 185$00, 4028 511 $00

"-S-I8J-nt-a-,c-'-ru-z--+1-7-8-86-6--S-0-$0-0 I

441313$001 7 44S 337$00

I_S_a_nt_a_na_'- - - I 6249072$00 I

636813$00 I 5612259$00 I

1 - 1_-_1

l-r-O-T-A-L----:I-g-0-S-62-5-9-6-$0-0I 2 8744935S0 IS7 688102$50

Considerando que a Sociedade "Quinta da
Bela Vista - Estalagem, Lda.» adquiriu e foi auto
rizada a adquirir a Hegiao duas parcel as de ter
reno visando a ampliac;;ao do seu empreendimen
to turfstico;

I
I

-----1

6530661$00

1373/90

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

DO M~S DE DEZEMBRO DE 1990

~r~nlferenCiall I

NUMERO 217

ReS'olu~ao

S. Vicente

no· 1375/90

'I'

(1) Consoante alt,e,ral;:6oaos Gontrato'S de Heequilfbrio Fi·
nan'Ce'i'ro, nOis te,rmo'S :do ,Decreto-Le'j n. 359/89. de 18
de Outubme concernente Portaria de apl-ical;:6o.

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 13 de Dezembro de 1990, resolveu:

O

Presi-dencia do Govemo Regional. - 0 Presi
dente do Governo :Regional, Alberto JOao Cardoso
Gon9alves Jardim.

Aprovar 0 PlOOAR - Plano de Investimentos
e Despesas de Desenvolvimento da Administra
r,;ao da Regiao Aut6noma da Madeira para 1991,
e submete-l0 a aprovac;;ao da Assembleia Legis
lativa Regional.

31 DE DEZEM BiRO DE 1990

o

valor das despesas de investimentos, in
clufdo no pmOA'R-1991, e de 26697316 contos.
Presidencia do Govemo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.

8-17
COIlCOS de despesas correntes, 27628560 contos
de despesas de capital, 3233671 contos de can
tas de ordem e 9 488 945 contos de recursos pr6
prios de terceiros.

o

e

volume de despesas inclufdas no PIDDAR
de 26697316 contos.

o

ResQlul;80n. 1376/90

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 13 de Dezembro de 1990, resolveu:
1 - Aprovar a Proposta de Decreta Legislati
va Regional que aprova a On;:amento da RegUla
Aut6noma da Madeira para 1991 e submete-Ia a
aprova9ao da Assembleia Legislativa Regional.
2 - 0 Or9amento proposto contem uma des
pesa global de 96 062 876 contos, sendo 55 711 700

3 As receitas atingem a montante de
96062 876 contos, sendo 52500260 contos de re
celtas correntes, 30 770 000 contos de receitas de
capita!, 70 000 contos de reposi90es nao abatldas
nos pagamentos, 3233 671 contos de contas de
ordem e 9488945 contos de recursos pr6prios
de tercei ros.
Presidencia do Governo Regi'o,nal. - 0 Presi
dente do Governo Hegional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.

18-S

I StRIE -

Pre~o

aroda a oorrespondOO:cla. quer
ofioial, quer

~ela1iwa a anUnoios

e a asslnaturas do Jornral Ofloiel
dave sar diriglda

a Secretarie

-CeraI ida Presldenoia do Go

veroo -Regional da Madell"8'.

NUMERO 217

deste nume,ro: 90$00

ASSINATIlIAS
Completa (Ano) ••. 6 000$00 (Semesffe) ... ... .•. 3 000$00
1.. Ser~
2 000$00
1 000$00
2.· Serle
2 000$00
1 000$00
3." Serie
2 000$00
1 000'
4.· Serle
2 000$00
1 OOO$O()
Duas Series.
4 000$00
2 000$00
Tres Series
6 000$00
3000$00
Nilmeros e Suplementos - Pre~o por pagina: 5$00
A estes valores acrescem os portes de correio
(Portaria n. O 227/89, de 28 de Dezembro)
Execurso gnlflca da clt.wRfHSA REGIONAl. DA MADEIRA, E. P•• -

IItM-EP

-0 preyo <los anunclOS

e

de

a linha, acrescldo do
respe<:tivo I.VA, dependendo a
sua publ iC8lfOO do pagamento
antooipado a efeoi!uar na Secre
~ari-a . Geral da Presi'denola do
90$00

Govemo Regional da Madeirra •.

