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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resoluçü» n.o 1055/94
Aprovaa minutada escritura de cxproprinção do imóvel necessário
11 construçâo do Sistema Adutor das Rnbnças,
Resolução 11.° 1056/94
Aprova a minuta do contrato da empreitada de electrificação.
montageme desmontagemdas iluminaçõesdccorutivas, transporte,
instalnçâo de projectores, ensaios e lançamentos por motivo das
Festas de Natal e do Fim do Ano de 1994 a 1996 e Cnrnaval de
1995 a 1997, em que é ndjudicatãria a sociedade "SIRAM
Construções, Lda."

Resoluçàn n.o 1057/94
Atribui 11m subsídio 11 Associação de Pntinngcm da Madeira, no
valor de 9 000 000$00, como apoio linanceiro destinado 11
mgalliza~'ã() do Campeonato Europeu de Hoquéi em Patins.
Resoluçü« n.o 1058/94
Aprova () projecto de protocolo, a celebrar entre o Governo
Regional, a Câmara Municipal do Funchal e a Universidade da
Madeira. cm que são redefinidos e complementados os lermos de
cxecuçâo do projecto de infraestruturas de I & D, designado por
CITMA-Cenlro de Ciência e Tecnologia da Madeira.
Resuluçüo n.o 1059/94
Aprova o programa base do complexo cicntffico e tccnolõgico da
Mndcirn, a designar por Madeira Tccnopolo,
Resoluçâu n.o 1060/94
Autoriza a realização das obras de restauro no edifício e jardins
coutíguos da Quinta do Monte, a levar a efeito pela "Pundnção
para a Renovação da Quinta do Monte".

PRESIIJl1NCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resolução nO. 1055/9"

O Conselho do Governo reunido em plenário em 27 de
Outubro de 1994.resolveu o seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
necessária à obra de "Construção do Sistema Adutor

Quarta - feira, 9 de Novembro de 1994
das Rubaças", em que são expropriados Francisco
GonçalvesSardinhac consorteCecíliadeJesus Dionísio
Sardinha;
h) Delegar os poderes de representação da Região

Autónoma da Madeira, na assinatura da escritura, no
SecretárioRegional do Equipamento SocialeAmbiente.
Presidência doGovernoRegionnl.• O Presidente doGoverno
Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.
Resolução nO, 1056/94

O Conselho do Governo reunido em plenário em 27 de
Outubro de 1994, resolveu aprovar a minuta do contrato da
empreitada de "electrificação, montagem e desmontagem das
iluminaçõesdecorativas, transporte,instalaçãode projectores.
ensaiose lançamentonasépocas festivasdo Natale Fimde Ano
de 1994 a 1996 e Carnaval de 1995 a 1997", em que é
ndjudicatriria a sociedade denominada "Sirum-Construçõcs,
Ldl . :
Presidência doGovernoRegional. -OPresidente doGoverno
Regional. Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.
Resolução n", 1057/94.

Nos termos do art". 219 • do Decreto Legislativo Regional
n9 • 11/94/M, de 28 de Abril,e noâmbitoda polfticade apoioao
DesportoAmador.o ConsclhodoGovernoreunidoem plenário
em 2 de Novembrode 1994, resolveu atribuir à Associaçãode
Patinagem da Madeira um subsídio de 9.000.000$00. para
organização do Campeonato Europeu de Hóquei em Patins.
A verba acima mencionada no montante de 9.000.0<XlSOO
tem cabimcntação orçamental na classificação económica
04.02.0I, do orçamento privativo do IDRAM.
Presidência doGoverno Regional.· OPresidente doGoverno
Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.

Resolução n 9 • 1058/94
A Universidadeda Madeira (UMA) celebrou com a Junta
Nacional de lnvcstigação Científica e Tecnológica (JNIC1)
umcontrato paraa concessãodcumacomparticipação financeira
destinada à execução de um projecto de infraestruturas de I &
D designado CITMA - Centro de Ciência e Tecnologia da
Madeira, nasequênciadecandidaturanprcscntada ao Programa
"Ciência".
No âmbito e nos lermos deste contrato, a UMA assumiu.
designadamente.as obrigações de:
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. assegurar a cohcnuru financeira glohal do projecto:
. ex ccuinr i ntcgrnlmcutc o projecto nos prnzos constantes
do processo de candidatura;
- fornecer todos os elementos e informações que lhe
forem solicitados pelas Estrururns de Gestão, Apoio e
Acompnnluuucnto do Programa "Ciênc ia". para efeitos
de ncompanluuncn!o e fisc:lIiza~';)o do projecto:
- não vender. não dar cm locação ou por qualquer outro
modo alienar, no todo ou cm parte. até ao lermo (b
rcnliznção do projecto e durante cinco anox. sem prévia
autorização da JNICT. os bens adquiridos para a
execução do projecto;
- Iormulnr os pedidos de pagamento mcdianrc
aprcsctunçüo dos documentos jusIifil':11 ivos dosencargos
asxumidos,

Entretanto. a execução do projecto tem sido levada a efeito
com a parlicip:1Ção activa da Região 1\1IlLÍnom:1 da Madeira e
da (';1111 ara Muuicipal do Funchal. que vêm assegurando a
rcaIiza~'ão das obras, rcspcct i V:U11 e nrc. do ediHcio e ins l:lIa~'fJes
Iahoraloriais e administr.uivns do CIl'~'lA na Penteada e do
l'difício da ESI:I~':iO de Biologia Marilimn do Cais do C:lrV;IO.
Por 01111'0 lado, e lia sequência de protocolo firlllado entre
o Governo Regional da Madeira. a Câuuuu Municipal do
Funrhal e a Universidade da Mndcira, foi couxtituido. entre
est:1S cnlid:llles. o CITM;\. associação de nnturcz« privad:l e
sem fins lucrativos. i\ conxccução de cujo objecto se tornn
indixpcnxávcl a cxplornção e geslão do edifício do CITMA na
I'enle:lda hcm como o reconhecimento de um direito de
prclcrênc innn III i Iil.:tç:i o das illslal:l,'üesda ESt:l~':iO de !3 iologia
~ 1:Iríl ima do Cais do Cardo.
Subsequentemente i\ criação do CITM 1\. foi nclc delegada.
pela Ul\·IA. mediante adi lamento ao contrato a que 1l0S
rcpon.imos. a gestãodos actos e operações rclalivos:10 contra:o
inicial. com excepção das acções respeitantes às OIH~IS de
cons'ru~'ão dos dois edifícios a que aL'Íma é Icitn referência.
bem como acordado que a JNICT transferirá p:lrao CITM A. 110
;1I11hiIO dos poderes delegados. as imponânci:« rcspciuuucs :\
compar: icipaç:io [inancci1':1 conccd ida.
Fncc àx circunstâncias enunciadas, desil!llad:lI11ellle a
intervenção do Governo Regiollal da Madeita, da (';1111ara
~ luniL'ip:1I do Funchal e do CITMA. oper:lr:un-se. de faclo.
alter:I,'()eS nas condi,'(,les iniciais de e.\ecu~·ão do projeclo de
illfr:leslruturas de I <'I:. 11. design:ldo CITMA. algulllas
form:i1il.adas cm inslnn11cllto L'<lIltr:llu:lI. oUlras C:lreccndo de
adequada cO'llOril.;I~·;IlI. pese emhor:1 o acordo I:kiloexislenle.
expresso. nomeadamellle. 110 ponlo de sillla~':-Io das ohras e na
lilul:tridade dos COlllralos :IS mesm:1S illerellles.
Assim. o Govell1o RegiOIl:lI da M:ldeira.a ('til 11ara Municip:lI
do Fnncll:lI c a Universidade da Madeira. com a collconl;1I1cia
d;l J NICT. decidiram reddillir e complenlenl:lr os Icrmos de
ex('L'II~':'IO do projeclo de infraestruluras de I 8: [) designado
C1T~ IA-Centrode ('iência e TeclloInl! iada M:Hleir:l. cclehr:lI1do
11m prolocolo de acordo, clljo projl~cio se encontra e1:lhorado e
Cllnsubst:lI1cia as seguilltcs 11I"illcipais regras:

. O Governo I<egiollal d:1 M:ldeirae a(';II11:lra Municipal
dn FUI1L:hal :lssegur:II11. na p:llte rel:iliva :1 respectiva
inlervenç:io na exccu,":jo do projCl'tO. o cumprimento
das obriga,'iies assumidas pela UMA no :imbilo do
cOlllrato celehrado com a JN1CT.
-O Governo Rcgion:d da l\ l:11ieira e a C:imara Municipal
do Funchal detêm a propriedade dos im<Íveis CUj:1S
ohras. no :imhilo do projeclo. decorrem soh a SII:I
respons:lbilidade técnica e finallceira. a saber.
respccliv:Hllenre. edifício e illslala,'(leS l:lIlOr:lloriais e
admillisll~llivas dn CITMA na Penleada e Esla~':io de
Biologia l\ l:uít im:\ do Cais do Carv:io.
- O Governo Regiollal da Madeira assume o

comprom issode const iIuir.Iogo que legalmente possívc I.
em favor da Universidade da Madeira. um usufrutn
sobre o edifício c instalnçõcs lnhoramr iais e
ndminisrrtuivas do CITMA. na Penicada.
- O usufruto a constituir não é susceptível de tresp:lsse
a terceira entidade e cxtinguir-sc-á com a dissolu~'ão do
CITMA;
- A Universidade da Madeira. no domínio dos seus
direitos de usufruuuirin, cederá. mediante contmto a
(Itulo gratuito. a gestão c exploração deste espaço ao
CITMA. pelo prazo de 10 anos. renovável por acordo
das partes.
• Enqu:II1100 direito de usufruto não pudcrscrconstituido.
o Governo Rcg ionnl da Mndeira asseguram o
cumprimento d:1 ohriga~':io referida no ponto nntcrior.
- A C;II11ara Municipal do Funchal assume o
com prom isso.a formaI izar e regulamcntnr I )(11' pr< uocolo.
de. rcl.uiv.uncntc :lO imóvel da Est:lç:io de Biologia
M:lrílima do Cais do Carvão. s:llvagllard:lr a Sll:l
1IIiliw~';lo prioriuiri., pela UMA. de acordo com as
necessidades deSI:l entidade e com preferência absollll:l
rcl.uivamcntc nquaisquer outras entidades utiiizudoras.
cm m.uérin de formnção gradll:lda. pLÍs-gradll:ld:l e de I
&. DE no dom ínio da BioJogia Marít ima, c pelo CI1'I\1 1\
em maléri:l de I & DT.
-O Governo Regional da Madeira c a Câmara Mnnirip:11
do FlInchal apresentarão i\ JNICT. par:l efeitos de
pngumcnro da comparticipação I iunnccirn. os
documentos justific.uivos dos respectivos encargos
assum idos.
- A Univcrxid.ulc da Madeira prestará apoio :IS demais
entidades intervenientes no projecto. tendo em vista:1
prossecução dos objectivos descritos no processo de
candidatura oponun.uncntc apresentado ao Programa
"Ciência",
Dado o exposto. o Conselho do GOVCIllO reunido cm
plenário em 2 de Novembro de 1<)<)4. resolveu () seguinte:
IV. - Aprovar o projecto de Protocolo a celebrar entre o
Governo Regional d:1 Madeira, a Câmara Municipal do FUllcl1:1i
e :l Universidade da Madeira cm que. de acordo com os
princfpios enunciados. são redefinidos e complementados os
lerlllos de execll~':io do projecto de infraestrllluras de I&.\)
desigll:llloC ITMA·Ccnlro de Ciênci:le Tecnologi:l d:lMadeira
e rlljo texlo fiel arquiv:tdo el11 allexo :1 presenle Rcsolll~"ão"
2".. Dclc~ar conlpl'll~llcia no Secret:írio Regional d:ls
Fin:ln,':ls p:lra.em rcpresent:I~":iodo Govell1o Region:ll.olllorg:lI"
110 rderido Protocolo.
Presidl~ncia do Governo Rcgion:ll. - O Presidentedo Govcrno
Regiollal. I\lhcr!o João Cardoso Gonçalves Jardim.

Considerando a imporl;\IIci:l de quc sc rcveste par:l:l Rcgi:ill
e cnnslnl~'ão de 1I11l Polo Tecnológico qllc se assullla como
veclor de progresso eco(Hímicoe de desellvolvimento;
COl1sider:lndo as sinergias que o Centro de Feiras e
Congrcssos e o Centro de Illvesligaç;)o e Tecnologia. j:'1 cm
consl nl~·ão. podcm gerar nOllt r:lS {Ireas. como o ensii10 sllperior.
a iniciaç;)o empres:lrial e o desporlo:
Consider:lIldoa evidente V:lIlI:ll!cm deconccnl rar na mesma
I.Olla. estnllurasqllc se complement;lI11. cm termosde ohjn'l ivos:
Considerando qlle dess:l inlegra~':i() deeorrem evidelltes
economias de escala c melhor renlabilil.:tç:io dos espa,'os:
COllsideralldoaillda que é de Ioda a conveniêllL'ia localimr
esl:1S eslruturas nllma wlla servida IXlr acessos privilegiados.
como o s;;o a "Cola 2()O" e o 1l0VO arru:lIl1enlo nlarginal :1
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Ribcirn de S, .10:\0:
o Conselho do Governo reunido cm plenário cm 2 de
Novembro de 11)1)4. auscultada a Câmara Municipaido Funchal,
resolveu:
Aprovar o programa base do Complexo Científico c
Tecnológico da Madeira. a dcsignnr por Madeira Tccnopolo,
onde se prevê a implnntnção de um conjunto de edificações,
entre as quais se incluem os espaços dcst inados a:
Universidade da Madeira. Biblioteca-Arquivo, Centro de
Estudox de Hixtórin do Atlântico, Núcleo de Apoio ~ Criação
de Novas Empresas, Piscina Olímpica e Pavilhão
Gimnodesportivo lla Madeira.

Considerando que a OCllp:tÇ:\O inicialmente prevista. para
insl:l!a(\;'io parcial da Univcrsid.ulc representaria uma uiiIização
demasiado intensiva da Quinta. com/lromclendo a sua
preservaçãoco mo valor H ixt órico-Culturu . para a lém de ou: r:1S
razões que recomendam a localiznção das instala,'õcs
universil:írias numa outra Z01\a;
Considerando ainda que a parle Norte da Quinta. de menor
interesse p.urimonial. desdc que fisicamente isolada. poderá
ler uma ocupação moderada para fins habitacionnis. com as
consequentes repercussões sociais:
O Conselho do GOVCrllO reunido cm plenário cm 2 de
Novembro de 11)1)4. resolveu:

I'n:sidl'llciado Governo Reg ionnl. - O Prcsitleruc do Governo
Rq.!ion:d. Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.

c jardins conuguos da Quinta do Monte, a levara efeito

Rcsoluçü« II". 10(,0/1)4

Considerando que a r:und:I,':io para a RC1\o":I,':io da Quinta
du 1\ loure. cmn sede na Auxtria. plllpllS ao Governo Re~ion:11
11I(lIlI()\'l'r o restauro do Edifício e Jardins da Quinta. d:ld:1 a
conhecida ocupação deste esp:I,'o como residência icmporári«
do'lmpn:lllor da Austria:
Considerando o interesse desse rcxtnuro no âuihitu da
prcsnva,';Il) dux valores patrinuuunix e nrquitcctónicos da
nossa Região:

- Autorizar a realização de obras dc restauro no cdiffcio
pela referida Fundnçã», embora sob a orientação do
Governo Rcuiounl:
- lncumhira Secrelaria Regional do Equipmncnto So.. . i:d
e Amuicntc de desenvolver um estudo, ViS:IIH\O a
const rtl,';IO com ri ns hahil:lcionais.llara a parte Norte da
referida quint».
- Continuar a desenvolver com a Câmara Municipal do
Funclral. os acenos que permitirão transformar a assim
preservada Quinta do Monte. Clll mais uma área de
recreio e de lazer para a popula,':lo.
Presidência do Governo Rcuional. -O PresidentedoGoverno
Regional. Alberto JO;I() C:udllso Gonçalves Jardim.
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Corroteta
CJ.d., SEu 18

7561$00
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1 252$00
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