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PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resolução n." 1/2000
Exprimeo veementee absolutorepúdiodo Conselhodo Governopelasafirmaçõesfalsasdo
"Diário de Notícias"do Funchal,na sua cdiçãode 6 de Janeiro.
Resolução n." 212000
Aprova um Voto de Pesarpelo falecimentodo Sub-ChefePrincipalAntónio MachadoVieira
Júnior,que, até há pouco telnpo,comandaracom excepcionalcompetênciaa Esquadrada
Políciade SegurançaPúblicade Câmarade Lobos.
Resoluçãon.'312000
Adjuclica a cmprcitadzide "construçãoda canalizaçãoe regularizaçãoda Ribeira dos
Socorridosa Montantcdo PIZO". iìo iìgrupaÌnentode empresasconstituídopelassociedades JoséAvelino Pinto & Filhos,Lcla.e Tecnorocha- Sociedadede Escavaçãoe Desmonte
de Rochas.S.A..
Resolução n." 412000
Aprova o Decreto RegulamentarRegional que altera a estruturaorgânica da Secretaria
Regionaldos AssuntosSociaise Parlamentares.
Resolução n." 5/2000
Autoriza a SecretariaRegionaldo Piano e da Coordenaçãoa atribuir uma comparticipação
fìnanceiraà FábricaclaIgreja Paroquialde PontaDelgada,no montantede 5.588.264$00.
Resoluçãon." 6/2000
Aprova a propostado Decreto Legislativo Regional, a enviar à AssembleiaLegislativa
a consignaçãode acréscimosao saláriomínimo nacional.
Regional,que estabelece
Resolução n." 712000
pela sociedade
Consideranão imputávelà AdministraçãoPúblicaos prejuízosapresentados
Turísticos,Lda..
denominadaSol e Mar - Empreendimentos
Resoluçãon.'8/2000
Aprova a minuta da escriturade expropriaçãoamigávelda parcelade terrenon." 24, necessáriaà obra de "construçãoda Circular à cidadedo Funchal- cota 200 - 2." fase".
Resoluçãon.'912000
Aprova a minuta da escriturade expropriaçãoamigável da parcelade terreno n." 6l -E,
necessáriaà obra de "construçãoda Via Rápida Funchal - Aeroporto - 1." fase/troçoBoa
Nova - Cancela".
Resolução n.' 10/2000
Aprova a minuta da escriturade expropriaçãoamigávelda parcelade terrenon.o4, necessária à obra de "construçãodo arruamentoentre o Porto (Penedo)e a E.R. do Aeroporto Porto Santo".

PRBSIDÊNCIA DO GOVE,RNO REGIONAL
Resoluçãon.' 1/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenárioem 6 de
Janeirode 2000, exprime o seu veementee absolutorepúdio
pelasafirmaçõesfalsasdo "Diário de Notícias" do Funchal,
na suaediçãode 6 de Janeiro.
O Conselhodo Governo,publicamente,verberaa irresponsabilidadedos proprietáriose da direcçãodo referido diário,
bem como a Íalta de ética dos que deviam honrar a carteira
profìssionalde Jornalista.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PneSIDENTE
GovpRNoREcloNnl-,Alberto JoãoCardosoConçalvesJardim.
Resolução n." 2/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenárioem 6 de
Janeiro de 2000, aprovou um Voto de Pesar pelo falecimento do Sub-Chefe Principal António Machado Vieira
com excepcional
Júniorque,atéhá poucotempo,comandara
competênciaa Esquadrada Polícia de SegurançaPúblicade
Câmarade Lobos.
Ao longo de uma exemplar carreira, António Vieira
Júnior distinguiu-sepelo seu perÍìl de cidadãoe pelasqualidadeshumanase proÍìssionaisque de todos mereciamrespeito
e reconhecimento.
'
À Família enlutadae à Políciade SegurançaPública.o
GovernoRegionalexpressacondolências.
Presidênciado Governo Regional. - O PnsslDENrEDo
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovenNoRectoNRI-,
Resoluçãon." 3/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 6 de
Janeirode 2000, tendo presenteo relatórioda Comissãode
presentes
ao ConcursoPúblico,paraa
AnálisedasPropostas
empreitadade construçãoda "Canalizaçáoe Regularrzação
da Ribeira dos Socorridosa Montante do PIZO", resolveu
adjudicara referidaobra ao agrupamentode empresasconstituído pelas firmas "José Avelino Pinto & Filhos, Lda. e
Tecnorocha - Sociedade de Escavação e Desmonte de
a acrescer
Rochas,S.A." pelo montantede 510.637.500$00
do IVA à taxaem vigor, no prazode 540 dias,de acordocom
a respectivaproposta,por ser a mais vantajosa.
Mais resolveuaprovara minuta,autorizara celebraçãodo
correspondentecontrato para execução dos trabalhos da
empreitadae delegar,para efeitosde outorga,os poderesde
representaçãoda Região Autónoma da Madeira, no
SecretárioRegionaldo EquipamentoSocial e Ambiente.
pelo Orçamentode
O cabimentoorçamentalé assegurado
Receitae Despesada RegiãoAutónoma da Madeira para o
ano em curso.
Presidênciado Governo Regional. - O PnestoeNrnDo
Govenno RsctoNal, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 412000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 6 de
Janeirode 2000, resolveuaprovar o Decreto Regulamentar

Regional que altera a estrutura orgânica da Secretaria
Regionaldos AssuntosSociaise Parlamentares.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PneSIDENTE
Alberto JoãõCardosoGonçalvesJardim.
GovsnNoREctoNRL,
Resolução n." 5/2000
Em conformidadecom o dispostona Resoluçãon.o205/98
de 20 de Fevereiro,o Conselhodo Governoreunidoem plenário em 6 de Janeiro de 2000, resolveu autorizar a
SecretariaRegionaldo Plano e da Coordenação,no.^s^termos
do artigo21."ão DecretoLegislativoRegionaln." 9199/M,de
firtanceirano
4 de ÌrZarÇo,a atribuir umã comparticipação.
montanteãe 5.588.264$00,à "Fábricada Igreja Paroquialde
PontaDelgada",destinadoà construçãodo Centro Social e
Paroquialde PontaDelgada.
A presente despeú tem cabimento orçamental na
Secretária03, Capíìulo 01, Divisão 01, Subdivisão00,
ClassifìcaçãoEconómica04.02.01,Alínea E.
Presidênciado Governo Regional. - O PneslDENrEDo
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovEnNoRectoNRL,
Resolução n." 6/2000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 6 de Janeiro
da políticade conde 2000,resolveuaprovar,no prosseguimento
signaçãode acréscimosao SàLírioMínimo Nacional, a{opgda
pe"loGoverno Regional, a propostad9 D_ecrgtoI egislativo
Ììegional,a enviarã AssemblèiaLegislativaRegional,que estabelécetaisvalores,tendoem conlaos novosmontantesestipuladosparao SalárioMínimo Nacional.
Os referidosacréscimos,correspondema um aumentona
ordem de 2Voacima dos valoresnacionais,o que equivale
aossesuintesmontantes:
"
do serviçodoméstico;
a) 6l .200$00,paraos trabalhadores
dos demais sectob) 65.100$00.para os trabalhadores
res de actividades.
Os referidosacréscimossalariais,constituemum contributo,
dasclasses
no sentidode melhoraras condiçõesremuneratórias
no cumprimentodos objectiproÍìssionaismais desfâvorecidas,
vos da políticasocialdo GovernoRegional.
Presidênciado Governo Regional. - O PnsslDENrEDo
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovenNoRsGtoNLL,
Resoluçãon." 712000
Considerandoque o "Hotel SantaCatarina",localizadoem
SantaCruz,é uma unidadehoteleirade 4 estrelas,propriedade
da sociedadepor quotas, "Sol e Mar - Empreendimentos
Turísticos,Lda";
Considerandoque iunto ao referido empreendimento,
procedeu-seàs obrãs dã Ponte de Santa Cruz, referentesà
"Via RápidaFunchal- Aeroporto";
Considerandoque a empresaproprietiíria,atravésde requeo SenhorPresidentedo
a Sua-Excelência
rimento apresentado
GovernoRegional,expõe a situaçãoeconómicadifícil do seu
investimentonaquelaáreae apontacomo agentecausadorda
mesma,arealizaçáodas obrassupramencionadas;
que sendo
Considerandoainda, segundoos requerentes,
essasobras em curso, o acto directamentecausadordo insucessoda unidadehoteleirae endividamentoda sociedadepor
quotas, "Sol e Mar - FrnpreendimentosTurísticos, Lda.",
deveráa AdministraçãoPúblicaRegional,procederao ressarao processo
cimentodos danosdaí emergentes(anexando-se
um estudode impactoeconómicorelativo a estepedido);

l0 de:Janeirode 2000

Considerando
quc na sequência
desterequerimento,
enceta3 - O rol de prejuízosapresentados
é da exclusivaresram-sereuniõescntrerepresentantes
dos váiiosdepartamentos
ponsabilidadedo investidor,não sendo os mesmos
da AdministraçãoPúblicaRcgionale os resporisáveis
pera
imputáveisà AdministraçãoPública Regional,mas
soclectade
requcrente
:
sim, talvez,a vm deficienteou mal pondlrado estudo de viabilidadeeconómicado mesmo.
, . S e n d oq u e . n e s t a sc o n d i ç õ e se _ p a r aq u e u m e v e n t os e j a
objectivamenteimputado,dêve aÍ'irmar-seum nexo causãl
entrea actividade.doagentee o mesnìoresultado:que este
4 - As afirmaçõescontidas no requerimentoapresentaresultadotenhasido caúsadopor aquelaconduta;
do, carecemde documentosComprovativós,sendo
Considerandoque, esserâciocíiriode causalidade,deve
mesmo,algumasdelas,corroboradaspelosofíciosda
ser concebidode acordocom a lei vigenteno direito portuSRESAe da CMSC, supramencionados,não se conguês(artigo563."do Código Civil) qüe consagraa teoriada
substanciandoqualquer dever de indemnizar por
causalidadeadequada;
partedas entidadespúblicasenvolvidas.
Considerandoque o proccssológico deveriaser o de uma
prognosepóstuma,ou sejade um |uízo de idoneidadereferido
Presidênciado Governc Regional. - O pnesrDeNrEDo
ao momentoem que a acçãosercaliza,comosc a produçãodo
GovEnNoRecroxel, Alberto Joãocardoso GonçalvesJardim.
resultadose não tivesscâindaveriÍ'icado,
isto é. ãe um juízo
ex a.nte,segundoas regrasda experiênciacomum apliõaclas
às crrcunstâncras
concretasda situação;
Considerando
que, haveráque piocedcra uma análisecle
Resolução n." 8/2000
todo o "processocausal" para inferirmos<Jasconclusões
marscorrectas:
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 6 de
Considerandoque a pretensãode construçãoda unidacle
Janeirode 2000, resolveuo seguinte:
hoteleira"Hotel Sanq Calarina",ou outrade nome diverso,no
a) Apro-vara minuta da escriturade expropriaçãoamigável cla.parcela de terreno número-vinte é quatro,
l_ocafeq que!tão.,Íbi objecto de vários pareceresda Secr-etaria
Sociale Ambienre- SRESA(darados
necessáriaà obra de "CoNSTRUçÃo
DA CIRCULAR
$eg1o1{.p^o
Fquipament-o
A
de 89/09112,9r/08/27
e96103128)
todoselesinÍ'ormandoda
pos. SEGUNDA
CIDADEDO FUNCHAL- COTADUZENTOS
sível afectação.da
áreaem causaparaa realização
de uma via e
FASE",em que são expropriadosJosé Gonçalves
a consequente
impossibilicladc
dc-nomomentoserdadoparecer
Júniore consorte;
sobrea implantação
do empreendimento;
b) Delegaros poderesde representação
da RegiãoAutónoC o n s i d e r a n dqou e .o ú l t i m op a r e c e rr,e l a t i v oa a l t e r a ç õ c s
ma da Madèira,na assinàtura
da éscritura,ão SecreLírio
do projecto,estabelece
conclicionalismos
importantes
paraa
Regionaldo EquipamentoSociale Ambiente.
referidaárea:
Sendo que, através do ofício n.o 3044 da Câmara
Presidênciado Governo Regional. - O pnesrDENTE
Do
designadapelas siglas:
Ygltqpel de Santq,Cryz,-qdianre
GovEnNoRecroNel,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
CMSC, datadoem ll/12/1989, foi aprovãdoo inte-prolëcto
referenteà construçãodo edi{ícioreipeitanteao empreóndimentoem questão;
Resoluçãon." 912000
Considerandoque nessemesmo ofício, o requerentefoi
informadoque.a zona destinadaao parquede estãcionamenO Conselhodo Governo reunido em plenário em 6 de
to de viaturasia sef expropriada,pâra nela ser implantadaa
Janeirode 2000, resolveuo seguinte:
varianteà EstradaResionil:
a) Apro-vara minuta da escriturade expropriaçãoamiConsiderando
quclo proccssode licenciamento
só decorgável da parcelade terrenonúmero sessentáe um reu porque, face às "õircunstânoiasconcretas em seral
conhecidas_
E, necessária
e que o a_qenteefèctivamenteconheciaY,;
à obrade "CoNSTRUçÃO
DAVIARÁIIDA
a
_ PRIMEIRA
empresa"Sol e Mar - EmpreendimentosTurísticos, Lda,,,
FUNCHAL/AEROPORTO
FASE_TROçOBOA
assrmo pretencleu;
NOVA/CANCELA",
em que sãoexpropriadosAna Bela
Sendoque,eslapretensão
consubstancia
de NóbregaAndradee marido;
uma apostafinanceira. da exclusivaresponsabilidade
claqucleinveïtidor,com
b) Dele.garos_poderef de representaçãoda Região
conhecimento
da existêircia.da
possibiliddde
realcleconsírução
Autónomada Madeira,na assinaturada escritura,no
de infra-estruturas
junto e sobrea árcada unidadeh<jtcpúblicas,
Secretário Regional do Equipamento Social e
lerraproJectada
e os consequentes
preiuízosdaí advenientes.
Ambiente.
O Conselhodo Goveino reunidoem plenárioem 6 de
Janeirode 2000,resolveuo seguinte:
Presidênciado Governo Regional. - O pnsstDENTE
Do
Govpnxo
REcloNRr-,
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
1 - JJã.oé imputável à Adminisrraçãopública os acros
lícitos por esta.praticados
em cónsequência
da consResoluçãon.'10/2000
truçãoda referidavia, uma vez que,bs riscosa estes
inerentes,jâ eram do conhecimentoda requerente,
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 6 de
antesdo licenciamentodo seu projectoe faòilmente
Janeirode 2000, resolveuo seguinte:
previsívelo seuinsucesso,aquandódo início da exe_
a) Aprovar a minuta da escriturade expropriaçãoamicuçãodo mesmo.
gável da parcelade terrenonúmero quairo, necessária à obra de "coNSTRUÇÃoDo ARRUAMENTO
2 - É inexistenteo nexo clecausalidade
ENTRE
adequadaentreo
o poRTo(PENEDO)
E A ESTRADA
REGIONAL
"Sol e Mar - Emprèendimentos
DOAERO_
grejuízoda_empresa
poRTo - poRTo sANTo", em que são expropriados
Turísticos,Lda." e as obrasem curso iunto e sobrea
Agostinho
áreadeste,uma vez que o conhecimento
Dionísio de SousaAlves e mulherl
da nossível
passqgemda''Via RápidaFunchal- Aeroporto"cons_
b) Dele,gar os_p_oderelde representaçãoda Região
tlt.ulIactosutrcrente
Autónomada Madeira,na asìinaturada escritura.no
parauma totalresponsabilização
do investidor,ciente'danaturezado piojectoem que
Secretário Regicnal do Equipamento Social e
apostavae a exigênciaimperiosadè o seu sucesso
Ambiente.
dependerde condiçõesque não se coadunamcom a
construção.
de infra-estruìuras
viárias,junto ou proxi_
Presidênciado Governo Regional. - O pnBsTDENTE
Do
mamentedeste.
GovpnNoRpcroNnl, Alberto JoãoCardosoGoncalvesJardim.

Toda a correspondência relativa a anúncios e a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Secretaria-Ceral da Presidência do Governo Reeional da Madeira.

Os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
.2 754$00,cada;
Uma lauda
......2 987$00,cada;
Duaslaudas
......4 896$00,cada;
Trêslaudas
. . . .5 2l l$00, cada;
Quatro laudas
.5 419$00.cada:

Cinco laudas
Seis ou mais laudas

. . . . . .6 -568$00.cada.

A cstcsvalorcsacrcscc
o inrnostodcvido.
Números e Suplementos - Preço por página 50$00.

Anual

4 370$00
3 600$00
r0 -500$00
r2 300$00

Uma Séric
Duas Sóries
Tiês Sérics
Complcta
A cstcs valorcs lcrcsccm

Semestral

2 190$00
4 300$00
s 2-50$00
6 200$00

os portcs dc corrcio, (Portaria n." 203199, dc 26 de

Novcnrbro) c o impo.stodcvido.

O preçodestenúmero:208$00

1,04Euros (IVA incluído)

