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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resoluçãon," 24112000
Concede
tolerância
de pontona Terça-feira
de Carnavalem todosos serviços,
institutos
públicose empresas
nacionalizadas
peloGovernoRegional,
superintendidas
bemcomona
parteda manhãda Quarta-feira
seguinte.
Resoluçãon." 24212000
Declarade utilidadepúblicaa Associação
de Bombeiros
Voluntários
do PortoSanto,com
sedena RuaD. BertaMouradeAguiar,cidadedo PortoSanto.
Resoluçãon." 24312000
Atribui subsídiosa diversosestabelecimentos
de ensino,no montanteglobal de
670.900$00.
Resoluçãon.'24412000
Atribuium subsídio
quegirasoba firmaLuís,Vieira& Silva,proprietária
à sociedade
do
Jardimde Infância"O Polegarzinho",
no montante
de 11.920.475$00.
Resoluçãon." 24512000
Atribui um subsídioà sociedade
e Assistência,
Lda.,no
denominada
O Pião- Educação
montante
de 1.931
.600$00.
Resolução
n.'24612000
Atribuium subsídio
à Creche- "AtelierInfantil".no montante
de 2.000.000$00.
Resoluçãon." 24712000
Atribuium subsídio
aoClubeDesportivo
Portossantense,
no montante
de 6.800.000$00.
Resoluçãon." 24812000
Autorizaa Secretaria
Regional
do Planoe daCoordenação
a atribuirum subsídio
aoClube
deGolfedo Santoda Serra,no montante
de 140.337.400$00.
Resoluçãon," 24912000
Fixa,parao anode 2000,a taxade2Voparao subsídio
de insularidade.
Resoluçãon." 25012000
Solicitaao Governoda República
da Venezuela
a disponibilidade
de um terrenona área
sinistrada,
a fim dea cargodo GovernoRegionalseproceder
à construção
de 20 fogos,que
incluirãoumaáreacomercial.
Resolução
n,'25112000
Alteraa orgânica
da Secretaria
Regional
da Economia
e Cooperação
Externa.
Resoluçãon." 252/2000
Nomeia o SecretárioRegionalda Economiae CooperaçãoExternarepresentante
do
geralda sociedade
GovernoRegionalna reuniãoda assembleia
APRAM denominada
Administração
dosPortosdaRegiãoAutónomada Madeira,S.A..

Resolução n." 25312000
da Região na reunião
Nomeia o Dr. JoãoAgostinhoAguiar PereiraCamachorepresentante
claassembleiageralda sociedadedenominadaJornalda Madeira,Lda..
Resolução n." 25412000
Aprova a minuta da escriturade expropriaçãoamigávelda parcelade terrenon." 4l (benà obra de "construçãoda Circular à cidadedo Funchal- cota 200
feitoria urbana),necessária
- 2.ufãse".
Resoluçãon.'25512000
Aprova a minuta da escriturade expropriaçãoamigávelda parcelade terrenon." 385/B parte,necessária
à obra de "construçãoda Via RápidaFunchal- Aeroporto - troço Cancela
- Aeroporto".
Resoluçãon.'25612000
Aprecia o projectorelativo à construçãoda futura marina a construira nascentedo cais da
cidadedo Funchal.
Resoluçãon.'25712000
de 3 de Outubro.
Altera a Resoluçãon.o1367-A196,
Resoluçãon.'258/2000
Declarade utilidadepública,com carácterde urgênciada expropriação,as parcelasde terà obra pública de "construçãoda promenadeda orla marítima, entre as
reno necessárias
Duas Torres e o Centromar".
Resolução n." 25912000
Nomeia os SecretáriosRegionaisdo EquipamentoSocial e Ambiente e/ou do Plano e da
da Região na reunião extraordináriade assembleiageral da
Coordenaçãorepresentantes
Rodoviáriasda Madeira,S.4..
VIALITORAL - Concessões
sociedadeclenominada
Resolução n." 26012000
a acrescerde IVA, resultantedo condo valor de 74.887.214$00,
Autoriza o processamento
trato aclicionalà empreitadade "reconstruçãoda CasaMuseu Fredericode Freitas- 2.ufase".
Resolução n." 26112000
Aprova a minuta claescriturade expropriaçãoda parcelade terrenon." 385-B/parte,necessária à obra cle "construçãoda Via Rápida Funchal - Aeroporto - 2.u faseltroçoCancelaAeroporto".

SECRETARIAREGIONALDA EDUCAçÃO
Portaria n.' 13/2000
Aprova o regimejurídico de funcionamentoe classificaçáo,a observarpelos ginásiosde
similarescom sedena Região,no âmbito do dispostono artigo 3."
manutençãoe instalações
do DecretoLegislativoRegional 12196/M,de 6 de Julho.

PRBSIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resolução n." 241/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 24 de
Fevereirode 2000, resolveuconcedertolerânciade ponto na
Terça-Feirade Carnaval em todos os serviços, Institutos
Públicos e empresasnacionalizadassuperintendidaspelo
Governoda RegiãoAutónoma.
Nas entidadesacima referidashaverá,igualmente,tolerânciade ponto na parte da manhãda quarta-feiraseguinte.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PneslDENrE
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovERNoREctoNRI-,
Resolução n." 24212000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 24 de
Fevereirode 2000, resolveudeclararde utilidade pública a

Associaçãode BombeirosVoluntáriosdo Porto Santo,com
sedeà Rua D. BertaMoura de Aguiar, cidadedo Porto Santo,
nos termosdo Decreto-Lein! 460117,de 7 de Novembro e
do DecretoRegionaln." 26/78/l\4,de 3 de Julho.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PneSIDENTE
GovEnNoRpctoNnl, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon." 2.312000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 24 de
Fevereirode 2000,ao abrigodo art.o9l-l do Decreto-Lein."
553/80,de 2I de Novembro, conjugadocom o dispostono
art.o21." - 2 do DecretoLegislativoRegionaln.o9/991M,de
com os alunosno
4 de Março, com vista a suportardespesas
âmbito da acçãosocial escolar referentesao 2." períododo
resolveuatribuir aosestabelecimentos
ano lectivo 199912000,
de ensino abaixo mencionadossubsídioscom os seguintes
montantes:

-

Provínciado coração de Maria da congregaçãodas

Irmãstffiïïï:ï"diil:;*r"
-

senhora
dãsvitórias:

A presente despesa tem cabimento orçamental n a
Secretaria09, Capítulo 50, Divisão 01, Subdivisao05,
Classificação
Económica04.02.01.

Ma ri a Ma d a l e n a
161.900$00
Externaroda SagradaFamília
203.000$00
Presidênciado Governo Regional. - o pnssrDENTE
Do
Externatd
oo Bom Jesus.........................306.000$00
GovEnNoREcroNel,Alberto Joãocardoso GonçalvesJardim.

As verbas acima mencionadasno total cJe670.900$00
têm cabimentona seguinterubricaorçamental:
secrctaria09,
c apí t ulo 01, D i v i s ã o 0 1 , s u b d i v i s ã o 0 2 , cl assi fi cação
E c onóm ic a04. 0 2 .0 1 .

Resolução n." 24712000

o conselho do Governoreunidoem prenárioem 24 de
Fevereirode 2000, ao abrigo do art." 22."^doDecreto-Lein."
553/80,de 2l de Novembro,conjugadocom o art.o21."_ 2
do DecretoLegislativoRegionaln.og/99/M,de 4 cleMarço,
resolveuautorizara concessão
à sociedaclc"Luís, vieira-&
silva", proprietáriado Jardim<JeInfância"o polegarzinho,'
de urn subsídiono valor de I L920.4]-ss00,correspõnclente
à
3." prestação,ncl âmbito clo contrato programa celcbraclo
cont esteGovernoRegional.
A presente despesa tem cabimento orçamental na
secreraria 09, capítulo 50, Divisão 01, subclivisao05,
Classifìcação
Económica04.02.01
.

considerandoque o desenvolvimentoturístico clo porto
Santo implica, necessariamente,
a divulgação/promoção
daquel edesti no;
considerandoque o clube Desportivo portossantense,
como participanteno campeonatoNacionalde Futebolda III
Divisão, asseguraessadivulgação/promoção
no continente
português.
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 24 de
Fevereirode 2000,resolveu.ao abrigodo n.o2 do artrgo21."
do.DecretoLegislativoRegionaln." 9/99/M, de 4 de úurço,
atribuir ao clube Desportivoportossantense
um subsídiode
6.800.000$00,pela divulgação/promoção,
atravésdas suas
camisolas,durantea épocade 1999/2000,do destinoturístico
PortoSanto.
Este subsídiotem cabimentona secretaria0i, capítulo
50, Divisão 01, Subdivisão05, ClassificaçãoEconómica
04.02.01-I do Orçamentoda RAM para 1999,em vigor em
2000, de acordo com o artigo 15." da Lei n.o 2glg2, de
OI .SET.

Presidênciado Governo Regional. - o pnEsTDENTE
Do
GovsnNoRecroNal,Alberto JoãõcardosoGonçalvesJardim.

Presidênciado Governo Regional. - o pnesrDgNrpDo
GoveRNoREcroNRr-,
Alberto Joãocardoso GonçalvesJardim.

Presidênciado Governo Regional. - o pnesrDENTE
Do
GovEnNoRncroruel,Alberto JoãocardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 24412000

Resoluçãon.'245/2000
o conselho do Governoreunicroem plenárioem 24 de
Fcvereirode 2000,ao abrigodo art."22."'doDecreto-Lein.o
553/80,de 21 de Novembro,conjugadocom o art." 21.. _ 2
cloDecretoLegislativoRegionaln.og/99/M,de 4 de Março,
rcsolveu autorizar a concessão à sociedade o pião Educaçãoe AssistênciaLda. - proprietáriaclo Infantárioo
"Pinrpão"de um subsídiono valor
de i.931.600$00,correspondenteà 1." prestação.no âmbito do contrato programa
cclcbradocom esteGovernoRegional.
A pr es ent e d e s p e s ate m c a b i m e n to o rç a mental na
Sc c r er ar ia09, ca p ítu l o 5 0 , D i v i s ã o 0 1 , s u b di vi sao05.
Classificação
Económica04.02.01
.
Prcsidênciado Governo Regional. - o pnesrDENrE
Do
Gor sRNoREcrorueL,
Alberto JoãocardosoGonçalvesJardim.

Resolução n." 248/2000
Em conÍbrmidadecom o disposto na Resoluçãon.o
289/99,de 1l de Março,o conselhodo Governoreunidoem
plenário em 24 de Fevereirode 2000, resolveuautorizara
secretariaRegionaldo Plano e da coordenação,nos termos
do artigo 21." do Decreto Legislativo Regional n3 9/99/M,
de 4 de Março, atribuir ao clube de Golfe do santo da Serra,
um subsídiono valor de 140.337.400$00,
destinadoà realização,organizaçãoe coberturamediática do evento designado
MADEIRA ISLAND OPEN.

trstadespesatem cabimentoorçamentalna secretaria03,
capítul o 01, D i vi são 01, S ubdi vi são00, classif icacão
Económica04.02.01.AlíneaE.
Presidênciado Governo Regional. - o pnEsrDENrE
Do
GovEnruoRecrorunl,Alberto Joãocardoso GonçalvesJardim.

Resolução n," 246/2000
o conselho do Governoreunicloem plenárioem 24 cle
[:crereirode 2000,ao abrigodo art."22."^doDecreto-Lein."
-i,5-l/80.
de 2l de Novembro,conjugadocom o art." 21."_ 2
Jtr DccreroLegislativoRegionaln.;9/99/M, de 4 de Março,
rcsolvcuautorizara concessão
à creche - ,,AtelierInfantil,',
.lc unr subsídiono valor de 2.000.000$00,
correspondente
à
I ' prcstação,
no âmbitoda 2." acrenda
do contratóprog.un-'o
ec lc br adoc om es teGo v e rn oR e s i o n a l .

Resolução n." 24912000
O Decreto Legislativo Regional n." 4/90/M, de lg de
Janeiro,criou o subsídiode insularidadeao funcionalismo
público da RegiãoAutónoma da Madeira.
Torna-senecessário,
assim,deteminaro valor do subsídio
para 2000, tendoem atençãoo dispostono artigo 3.o
Neste sentido,e ao abrigo do n." 4 do artigo 3." do
DecretoLegislativoRegionaln." 4/90/M, de l g dJJaneiro.

O Conselhodo Governo reunido em plenário em 24 de
Fevereirode 2000, resolveufixar para o ano dc 2000 a taxa
de 2Voparao subsídiode insularidade.

do-lhe os poderesnecessáriospara votar conforme melhor
entenderos assuntosconstantesda ordem de trabalhosnos
termose condiçõesque tiver por convenientes.

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnnSIDENTE
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim'
GovenNoRnctoNRt-,

Presidênciado Governo Regional. - O PnsslDENrEDo
GovsnNoRsctoNel, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resoluçãon.' 25012000

Resolução n." 25412000

No sentidode reforçar os apoios às populaçõessinistradaspela recentetragédiaocorridana Venezuela,o Conselho
do Governo reunido em plenário em 24 de Fevereiro de
2000, resolveu,em adição aos anterioresapoiosjá estabelecidos,por exemplolinha de crédito,bem como o solicitadoà
União Europeia,resolveagorao seguinte:
Solicitarao Governoda Repúblicada Venezuelaa disponibilidadede terrenona áreasinistrada,a fim de a seucargo,
procederà construçãode vinte Íogosque incluirãouma área
comercial.
Caso obtenhaa concordânciado Governoda Venezuela,
esteconjuntoserádenominado"Vila da Madeira".

O Conselhodo Governo reunido em plenário em 24 de
Fevereirode 2000, resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escriturade expropriaçãoamigável da parcelade terrenonúmeroquarentae um (benfeitoria urbana),necessáriaà obra de "coNSTRUÇÃo
- COTADUZENA CIDADEDOFUNCHAL
DA CIRCULAR
os
que
expropriados
são
FASE",em
TOS SEGUNDA
herdeirosde ClementeGomesde Aguiar;
b) Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónoma da Madeira, na assinaturada expropriação, no SecretárioRegionaldo EquipamentoSocial
e Ambiente.

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnpslDENrE
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovEnNoREctoNRI-,

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PneSIDENTE
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovenNoRectoNRt-,

Resoluçãon.' 25112000
O Conselhodo Governoreunidocm plenárioem 24 de
Fevereirode 2000, resolveualterara orgânicada Secretaria
Externa,publicadaem
Regionalde Economiae Cooperação
anexo ao Decreto RegulamentarRegional n." 4-N9JlÌ\4, de
12 de Fevereiro.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
GovenNoRnctoNnl,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.' 25212000
Analisadaa situaçãodo sectorportuárioda Região,face
às alteraçõesorganizacionaisrecentementeverificadase à
orientação de gestão que deve ser fixada à APRAM
Administraçãodos Portosda RegiãoAutónomada Madeira,
S.4., e atentasas orientaçõesconstantesdo Livro Branco
no que concerne
designadamente
paraos portosportugueses,
e acréscimode produtiàs medidasrelativasa investimentos
vidade,o Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 24
de Fevereiro de 2000. resolveu mandatar o Secretário
Regional de Economia e CooperaçãoExterna para, em
AssembleiaGeral,deliberarsobretodos os actosde gestão
objectivosempresariais.
à obtençãoclaqueles
conducentes
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnnSIDENTE
GovenNoREctoNel,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon." 25312000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 24 de
Fevereirode 2000, resolveumandataro Dr. JoãoAgostinho
da Região
Aguiar PereiraCamacho,para,em representação
Autónoma da Madeira, participarna reuniãoda Assembleia
Geral da empresa"Jornal da Madeira, Lda.", que terá lugar
na sede da empresa,à Rua Dr. Fernão de Ornelas, 35 Funchal,no dia 3 de Março de 2000, pelas 10H00,conferin-

Resoluçãon.'25512000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 24 de
Fevereirode 2000, resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escriturade expropriaçãoamigávelda parcelade terrenonúmerotrezentose oitenta e cinco barra B - parte, necessáriaà obra de
..CONSTRUÇÃO
FUNCHAL/AEROPORTO
DA VIA RÁPIDA
- TROÇO
em que são exproCANCELA/AEROPORTO",
priados o senhorVictor Orlando Nóbrega Rocha e
mulher;
b) Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónomada Madeira,na assinaturada escritura'no
Secretário Regional do Equipamento Social e
Ambiente.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
GovsnNoRectoNel-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.'25612000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 24 de
Fevereirode 2000,resolveuo seguinte:
I - Apreciar o projecto relativo à construçaojq futura
manna a construlra nascentedo cais da Cidade do
Funchal,no âmbito do plano de reordenamentodo
porto do Funchal.
2 - Viabilizaro respectivoprojectocondicionadoà apresentaçãode estudoshidrológicos,relativamenteaos
impactesna ribeira de JoãoGomes.
3 - Mandatar o Secretário Regional de Economia e
CooperaçãoExterna, pafa aprovar o respectivoprojectó de concursoe cadernode encargosa desencadear no âmbito do programaPITER.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnSSIDENTE
GovpnNoRecloNRl,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim'

Resoluçãon.' 25712000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 24 de
Fevereirode 2000, resolveu alterar a Resoluçãon." 1367-A/96, de 3 de Outubro.nomeandocomo representante
efectivo da Região Autónoma da Madeira, na Comissãodo
Domínio Público Marítimo o Major General José Alberto
Reynolds Mcndes. e como suplenteo Sr. Arquitecto José
Filipe Barreto Sousa,em substituiçãodo Sr. Eng." Duarte
Nuno da Silva Gomes.
Presidênciado Governo Regional. - O PnesrDENrE
Do
GovgRltoRecroNll, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n.o 258/2000
que a CâmaraMunicipal do Funchal,tem
Considerando
em execuçãoa obra de construçãoda "Promenadeda Orla
Marítima";
Considerandoque a concretizaçãodestaobra dá cumprimentoao PlanoDirectorMunicipal;
Considerando que a obra da Promenade da Orla
Marítima, que se desenvolveem quasetoda a zona costeira
destacidade,com início junto ao Lido e terminandojunto à
Praia Formosa, numa extensãode dois mil e quinhentos
metros,se revestede importânçiaestratégicapara a cidade
do Funchal, pois, virá contribuir significativamentepara a
melhoria da qualidadede vida dos cidadãos,bem como da
qualidade turística da região, ao requalificar e revitalizar
toda estazona da Frente-Mar,com a criaçãode espaçosverdes e zonasde estare lazer públicos;
Considerandoque a execuçãodesta obra - e inerente
plano de tratamentode fisiograÍìa e belezanatural da Orla
Marítima, com as suas praias. arribas, angras, baixio e
pequenas
piscinasnaturais- corresponde
à satisfação
de uma
necessidade
sentidae reclamadapelapopulaçãoda cidadedo
Funchal.na melhor usufiuiçãodo mar:
Considerandoque a 1.u,2." e 3.ufasesdestaobra já se
encontramconcluídas,as quais decorrem entre a zona do
Lido e o Clube Naval, encontrando-se
tambémconcluídaa
"Promenade",que liga o Centromarà PraiaFormosa,e que
está em execuçãounicamentea ligação entre as Poçasdo
Governadore o Centromar,a qual completaráestaobra em
todo o seucircuito;
Considerandoque esta última fase da "Promenadeda
Orla Marítima" em execução,surge,em conformidadecom
o estudo e projecto aprovados,integradanos trabalhosda
empreitada"Poçasdo Governadore PontaGorda",devendo,
de acordocom o prazodc execuçãoe programade trabalhos,
encontrar-se
totalmenteconcluídaem Julhodo ano corrente;
Considerandoque, para a execuçãodestaúltima Í-ase,se
tornanecessária
a aquisição,com a maior urgência,de duas
parcelasde terreno.assinaladas
na plantaanexa,por Íorma a
permitir que os trabalhosem curso decorramininterruptamente;
Considerandoque, em conformidadecom o preceituado
nos artigos 13.", 16.oe 20.", da Lei n." 159199,de 14 de
Setembro,competeà CâmaraMunicipal do Funchal,como
órgão municipal, o planeamento,a gestãoe a realizaçãode
investimentosna criação de espaçosverdes,ruas e arruamentos,património cultural, paisagísticoe urbanísticodo
Município;
que a CâmaraMunicipaldo FunchalrequeConsiderando
reu à SecretariaRegionaldo EquipamentoSociale Ambiente
a declaraçãode utilidade pública, com carácterde urgência,

das parcelasdos imóveis necessáriasà realizaçãoda obra
pública de "Construçãoda Promenadeda Orla Marítima,
entreas Duas Torrese o Centromar".
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 24 de
Fevereirode 2000, resolveuo seguinte:
Usandodas competênciasatribuídaspelo artigo 90.'
do Código das Expropriações,aprovadoem anexoà
Lei n." 168/99,de 18 de Setembroe nos termose ao
abrigodos artigoS1.o,11.", 13." e l5.o do já citado
Código, ficam declaradasde utilidade pública, com
carácterde urgênciada expropriação,as parcelasde
terrenoe suasbenfeitoriase todos os direitos a elas
inerentese ou relativos(servidõese serventias,colonias, arrendamentos,
acessões,regalias,águas,pertencese acessórios,prejuízosemergentesda cessação de actividade e todos e quaisqueroutros sem
reservaalguma),assinaladas
na planta anexa,por as
mesmas serem necessáriasà obra pública de
"Construçãoda Promenadeda Orla Marítima, entreas
Duas Torres e o Centromar", a realizar pela Câmara
Municipal do Funchal,correndoos respectivosprocessosde expropriaçãopelaautarquiarequerente,que,
para o efeito, é designadaentidadeexpropriante.
Simultaneamente
e em consequência,
fica a Câmara
Municipal do Funchal, autorizadaa tomar a posse
administrativadaquelas parcelas, nos termos dos
artigos 19.' e seguintes do Código das Expropriações,por se consideraressaposseindispensável
à prossecução
ininterruptados trabalhos.
Os encargoscom a presenteexpropriaçãosãoda responsabilidadeda Câmara Municipal do Funchal, a
qual cabimentoua despesaemergentecom a mesma,
em rubrica adequadado seu orçamentopara o ano
2000.
IDENTIFICAÇÃO
DASPARCELAS
ABRANCIDAS:
Parcelade terreno e suas benfeitorias,com a área
global de 1.740m2,assinaladacom o n." 1 na planta
parcelardo projecto da obra, a destacardo prédio
rústico destinadoa construçãourbana,localizadoao
sítio dos Piornais, Ponta Gorda, freguesiade São
Martinho, município do Funchal,omisso na matriz,
descrito na Conservatóriado Registo Predial do
Funchalsob o n." 00739/040690,inscrito a favor da
sociedade"Pérola-Mar,Empreendimentos
Turísticos
e Imobiliários,S.A.", com Sede ao Caminho do
EngenhoVelho, SãoMartinho;
Parcelade terreno e suas benfeitorias,com a área
global de 2.170m2,assinalado
com o n." 2 na planta
parcelardo projecto da obra, a destacardo prédio
misto destinadoa construçãourbana,localizadoao
sítio dos Piornais, Ponta Gorda, freguesiade São
Martinho, município do Funchal, inscrita a parte
urbana,na respectivamatriz sob os artigos 1088 e
1089,encontrando-se
omissaa parte rústica,e descrito na Conservatóriado RegistoPredialdo Funchal
sob o n," 00141/040690,
inscritoa favor da sociedade
"Beira-Mar, EmpreendimentosTurísticos e Imobiliários,S.A.", com sedeao Caminhodo Eneenho
Velho. SãoMartinho.
Presidênciado Governo Regional. - O PnssTDENTE
Do
GovenNoRectoNRt-,
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Anexo à Resoluçãon.o 25812000,
?A de Fevereiro
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M U N I C I P AD
L O FUNCHAL
Obra Públicade construçãoda Promenadeda Orla
Marítima,entreas duas Torrese o Centromar
Escala:1/2000

Resoluçãon." 25912000
Considerandoque a "vIALITORAL,ConcessõesRodode reunirextraordinariaviáriasda Madeira,S.A.", necessita
mentca AssembleiaGeral de sócios,sem observânciade formalidadespréviasnos termosdo artigo 54.'do Código das
Comerciais.
Sociedades
Nestestetmos. o Conselhodo Governo reunido em plenário em 24 de Fevereiro de 2000, resolveu mandatar o
Secretário Regional do Equipamento Social e Ambiente
para, em representaçãoda Região Autónoma da Madeira,
participarem reuniãoextraordináriade AssembleiaGeral de
sócios da "vlALITORAL, Concessões Rodoviárias da
Madeira, S.A.", que terá lugar no próximo dia 29 de
Fevereirodo correnteano, ficando autorizadonos termose
para os efeitosdo n." 3 do citadoartigo 54.'do Código das
Comerciais,a deliberarnos termose condições
Sociedades
sobrequalquerassuntoque seja
que tiver por convenientes,
submetidoa deliberaçãode sócios.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PneslDENrE
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovenNoREctoNnl-,
Resoluçãon.' 26012000
Na sequênciada Resoluçãon." 851199do Conselhodo
Governo,de 11 de Junhoque aprovouo Mapa de Trabalhos
a Mais da empreitadade " Reconstruçãoda Casa Museu
Frederico de Freitas - 2.u Fase", no montante de
14.881.214$00,Íbi celebradoo respectivocontratoadicional
com o adjudicatário da reÍerida empreitada, a firma
"LourençoSimões& Reis,Ld.'".
No exercícioda liscalizaçãoprévia,a SecçãoRegionalda
Madeira do Tribunal de Contas decidiu recusaro visto ao
referidocontrato.
Contudo,verifica-seque os trabalhosobjectodo contrato
realizados.
cncontram-se
Nestestermos,por Íorma a obviar o enriquecimentosem
causada Região,derivadodo facto de ter havido contraprestação efectiva resultantedaquele contrato, o Conselho do
Governo reunido em plenário em 24 de Fevereirode 2000,
ao abrigo das disposiçõesconjugadasdo art." 45.o,n.o 3 e
art." 59.on."' 2 e 4 daLei n." 98/97, de 26 de Agosto resolve:
1-

do valor de 14.887.214$00,
Autorizar o processamento
a acrescerde IVA rcsultantedo contrato adicional à
da CasaMuseuFrederico
empreitadade "Reconstrução
de Freitas- 2.uFase",atravésda SecretariaRegionaldo
EquipamentoSociale Ambiente.

2 - Autorizar o pagamentodo ref'eridovalor ao adjudicatário,atravésda SecretariaRegionaldo Planoe da
Coordenação.
O valor acima referido foi cabimentadona rubrica
06. 50 38.0 1 .0 7 .0 1 .0d3o Orç a m e n tod e R ecei tase
Despesasdo ano económicode 2000 de acordocom
a informaçãode cabimentoanexaao processo.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
GovEnNoRrcloNnl, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 26112000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 24 de
Fevereirode 2000, resolveuo seguinte:

a)

b)

Aprovar a minuta da escriturade expropriaçãoda
parcelade terrenonúmero trezentose oitentae cinco
traço letra B Barra parte, necessária à obra de
"coNSTRUÇÃO
DA VIA RÁPIDAFUNCHAUAEROPORTO
- SEGUNDA
em
FASE- TROÇOCANCELA/AEROPORTO",
que é expropriadaa senhoradona Maria de Fátima
Nóbrega;
Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónomada Madeira,na assinaturada escritura,no
Secretário Regional do Equipamento Social e
Ambiente.

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
GovenNoRsclorulr-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
SBCRETARIA RBGIONAL DA EDUCAçÃO
Portaria n." 13/2000
Pelo DecretoLegislativo Regional n." 12196/M,de 6 de
Julho, foi estabelecidoo regime de constituiçãoe funcionamento dos ginásiosde manutençãoe instalaçõessimilaresna
RegiãoAutónomada Madeira.
De maneiraa evitar a ocorrênciade situaçõesprejudiciais
aos utentes,resultantesde deficiênciasde ordem váriasque
urge à partidaeliminar,importa proceder
consequentemente,
à regulamentaçãodas condições específicasde funcionamento e classificaçãodos estabelecimentosconstantes
daquelediploma legal.
Nestestermose dando cumprimentoao dispostono artigo 3.o do Decreto Legislativo Regional l2l96lM de 6 de
Julho, conjugadocom a alínead) do artigo 69.'do Estatuto
PolíticoAdministrativo,revistopela Lei n." 130/99,de 21 de
Agosto. manda o Governo Regional atravésdo Secretário
Regionalde Educação,determinaro seguinte:
A rti go 1."
Objecto
A presenteportariaaprovao regimejurídico de funcionaa observarpelosginásiosde manutenção
mentoe classifìcação,
e instalaçõessimilares,com sede na Região Autónoma da
Madeira.
Artigo 2."
Licenciamentogeral
Paraefeitosde licenciamentogeraldos ginásiosde manutençãoe instalaçõessimilares vigorarão as condiçõesgerais
de licenciamentoconstantesdo regulamentoexistentepara
adaptações.
obrasparticulares,com as necessárias
Artigo 3."
Classificação
I - Consoanteas condiçõestécnicasque apresentemos
ginásiosde manutençãoe instalaçõessimilaresserão
classificadosde nível A, B ou C, de acordo com as
seguintesregras.
Nível A -

Os ginásiosde manutençãoque apresentem além das condiçõesgeraisde funcionamento definidas na presenteportaria,
as seguintes:

I

a)

Um DirectorTécnicolicenciadoem
Educação Física e Desporto com
especializaçãona área da Saúdee
Prescriçãodo Exercício ou Licen-

Artigo 5."
Funçõesdo Director Técnico
O Director Técnico tem como principais funções,
designadamente,
as seguintes:
a)
Superintendertecnicamenteas actividades
desenvolvidas
e o funcionamento
da instalação desportiva,de acordo com a legislação
em vlgor:
b)
EstabelecerorientaçõestécnicasaosTécnicos/
Monitores com funçõesna instalaçãodesportiva.
c)
Zelar pelasegurançados utentes,dos materiais
e dasinstalacões.
d)
Estabelecer,'implementar
e divulgar o regulamento interno do ginásio ou instalação
similar.

;[xï"i,"'iÍ:ï,ï1
f""i ::i:ï',?l:
como tal reconhecida por uma
UniversidadePortuguesa;

b)i#''fffàïïï
*"i':"i:ïiïïï'3
médico/desportiva.
c)
Nível B -

Disponhamde um médico responsávelem regimede permanência.

Os ginásios que apresentemalém das
condiçõesgeraisde fïncionamentodeÍìnidas na presenteportaria,as seguintes:
a) Um DirectorTécnicolicenciadoem
Educação Física e Desporto com
especialização
na âreada Saúdee
Prescriçãodo Exercício ou Licen-

O Director Técnico é responsávelpela não observânciadasdisposições
legaisconstantes
da presente
portaria.

c o mo ta l re c o n h e c i d apor uma
UniversidadePortuguesa;

O desempenho
destafunçãonão é cumulativocom
idênticodesempenho
em qualqueroutra instalação
similar.

ïïxï"i*' if:ïi:1
ï ::Ëïïïl;
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b)i.ï,rffiï:,i*""',":'i:
ïiïfir3
médico/desportiva.
Nível C -

Todosos restantes

O nível de classificaçãoatribuídodeveráconstarde
forma e em local visível no ginásiode manutcnção
ou instalaçãosimilar,bem como de todasas reÍèrências
da instalação,
inclusiveas que se destinema publicidade.
Artigo 4."
Director Técnico
O Director Técnico deve possuircomo habilitação
rnínimapara o cargoque desempenha,
uma licenciatura na área da Motricidade Humana, Educação
Físicae Desportoou Medicina,devendoas licenciaturaster sidoministradas
ou devidamente
reconhecidas
por uma instituiçãoUniversitáriaPortuguesa.
a,
L

-

Artigo 6."
Seguros

É concecliclo
aos ginásiosclemanutençãoe estabelecimentossimilares,já em funcionamentona Região
Autónoma da Madeira, um período transitório de
cinco anosa contarda data de entradaem vigor da
presenteportariaparao cumprimentodo dispostono
número I do presenteartigo, duranteo qual o cargo
de directortécnicopoderáser exercidopor titular de
formação específicaobtida por via não académica,
equivalenteao mais alto grau da carreiratécnicaem
vigor nos Regulamentosda FederaçãoPortuguesade
CulturaFísicae oomo tal reconhecidopelo Centrode
Estudose FormaçãoDesportiva.

3 - A identiÍìcaçãoe nível de Íbrmação do Director
Técnico deverá estar afixado de fbrma e em local
visívelno ginásioou estabelecimento
similar
4 - A candidaturapara o desempenhodas funções de
Director Técnico é, ef'ectuadapela entidade que
explora a instalaçãodesportivarespectiva,estando
condicionadaao parecer Í-avoráveldo Instituto do
Desportoda RegiãoAutónoma da Madeira.

Os ginásiosde manutençãoe instalaçõessimilares,
mediante contrato celebrado com uma entidade
seguradora,instituirãoum segurode grupo, ao qual
deverãoaderiros utentesdos mesmos.

,)
L

-

Cabeaosginásiosde manutençãoe instalaçõessimilares o pagamentoà entidadeseguradorado prémio
do segurode grupo.
As entidadesresponsáveispelos ginásiosde manutençãoe instalaçõessimilaresdeverãocontratarcom
uma entidadeseguradoraum segurode responsabilidadecivil que cubraeventuaisdanosdecorrentesdas
actividadesdesenvolvidase/ou dos equipamentos
instalados.

Riscos
."0.r,*ï'Ë,ï liruro degrupo
As coberturasmínimas abrangidaspelo seguro de
grupo, são as seguintes:
a)
Pagamentode um capital por morte ou por
invalidez permanente,total ou parcial, por
acidentedecorrenteda práticadesportiva
b)
Pagamento de despesas de tratamento,
incluindointernamento.

2 - O montantesegurado,não pode ser inferior ao praticado no âmbito do SeguroDesportivo.
Artigo 8.'
Adesãoao segurode grupo
A adesãoindividual dos utentesao segurode grupo,
realiza-seno momentoda inscrição.
A comparticipaçãodevida por cada aderente do
segurode grupo,é definida pela gerênciada respectiva instalação.

3 - A prestaçãoprevistano númeroanteriordeveserpaga
no momentoda inscriçãoou respectivarenovação.
4 - Ficam isentosda obrigaçãode aderir ao segurode
grupo os utentesque Íaçam prova, mediantecertifìcado emitido por uma seguradora,de que estão
abrangidospor uma apólice garantindoo- nível de
cobertura igual ou superior ao mínimo legalmente
exigido parao segurodesportivo
Artigo 9."
Duraçãodo Seguro
RelativamenLca cada utente,a coberturado seguroproduz ef'eitosdesdeo momentoda sua inscriçãona instaláção
desportivae mantém-seenquantoestavigorar.
A rti g o 1 0 .'
Faltade Seguros
Os.ginásìosde manutençãoe instalaçõessimilaresque
procedamà inscriçãodo utenteque não estejaabrangidopèlo
segurode grupo obrigatórioou por seguroque garantacobertura igual ou superior,ou aindaque não eÍ-ectuem
o segurode
responsabilidade
civil a que se reÍ'ereo n." 3 clo artigo 6.",
respondem,em casode acidente,nosmesmostermosem que
responderiaa empresaseguradora,casohouvesseseguro.
Artigo I L"
Regulamentação
As normas necessárias
à Íìxação dos capitaismínimos
obrigatóriospara o segurodesportivonas suásváriasmodalidades são objecto de portaria conjunta dos Ministros das
Finançase da Educação.
A rti g o 1 2 ."
ControloMédico
1 - A admissãodos utentesaos ginásiosde manutenção
é condicionadaà apresentação
de atestadode robustez física que declarea inexistênciade qualquercontra-indicaçãopara a práticada actividadetíiica.
2 - O atestadode robustez Íísica referido no número
anl.eriortem a validadede um ano.
A rti g o 1 3 ."
Acreditaçãoe licenciamentoespecíÍìco

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Elementosidentificadoresda entidaderequerente;
Endereçode localizaçãodo ginásiode manutençãoou instalaçãosimilar;
Plantadas instalações
incluindo localização
dos equipamentos;
Fotocópiaautenticadado certificadode habilitaçõesdo respectivodirector técnico;
Comprovativoda licença de funcionamento
geral emitido pela CâmaraMunicipal;
Outros elementosconsideradospertinentes
paraa avaliaçãodo processoe atribuiçãoda
classificação.
Horário de funcionamento;
Tipologia de actividadeque oferece.

3 - Sempreque se veriíìquealteraçãodas condiçõesque
determinaram
o licenciamento,
a entidaderesponsável
pelo ginásio de manutençãoou instalaçãosimilar,
deverárequerernovo licenciamentono prazode l5
diasúteisapósa ocorrênciados factosque determinaram a alteracão.
Artigo 14."
Comissãode avaliação,supervisãoe controlo
1 - Pa-raapreciaçãodo processode licenciamentoespecífico, avaliação,supervisãoe controlo é criadauma
Comissão, a nomear por despachodo Secretário
Regionalda Educação,compostapor:
a)
Um elemento indicado pelo Instituto do
Desportoda RegiãoAutónoma da Madeira,
que presidirá;
b)
Um elementoa indicarpelaSecretariaRegional
dosAssuntosSociaise Parlamentares;
c)
Um elementoa indicar pela Associaçãodos
Profissionaisde EducaçãoFísica e Desporto
da RegiãoAutónoma da Madeira;
d)
Um elemento a indicar pela Associação
Comerciale Industrialdo Funchal;
e)
Um elementoa indicar pela Associaçãode
Municípios da RegiãoAutónomada Madeira
2 - Competirá ao Instituto do Desporto da Região
Autónoma da Madeira prestaro apoio logístico ao
funcionamentoda Comissãoreferidanesteartiso.
Artigo 15.'
Entradaem Vigor

I - Os ginásiosde manutençãoe instalações
similares
deverão,no prazode 180diasa oontarda publicação
da presenteportaria requerer,junto do Instituto do
Desportoda RegiãoAutónomada Madeira,a acreditaçãodosrespectivos
directorestécnicose a atribuição
da respectivaclassificação.

SecretariaRegionalde Educação,aos 18 de Fevereirode
2000.

2 - Do requerimentodeverãoconstaros seguinteselementos:

O SecnErÁnro RecloÌ{er- DE EoucnçÃo, Francisco
Miguel AzinhaisAbreu dos Santos

Sem prejuízodo dispostono n.o2 do artigo4.o,a presente
portariaentraem vigor no dia seguinteao da suapubiicação.
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Os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
' ' '2 754$oo'cada;
......2987$00,cada;
D u a sl a u d a s
. . .4 896$00'cada;
Trêslaudas
. . . . .5 2l l$00, cada;
Quatrolaudas
......5419$00,cada;
Cincolaudas
. . . . . .6 568$00,cada.
Seisou maislaudas
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A cstcs valorcs acrcscc o imnoslo devido.
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Números e Suplementos Preço por página 50$00.
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Anual
Uma Série
...,t..l.l..l.lll.ll.llllll.llll..llllilllii.li:.:l'lliiiiii'ii.'illi,lii-[$:i-:aruRA$i
Duas Séries
Três Séries
Completa

4 370$00
I 600$00
l0 500$00
r2 300$00

Semestral

2 190$00
4 300$00
.5250$00
6 200$00

A cstcs valclrcs acrcsccnt os portcs dc corrcio, (Portaria n." 2O3199, dc 26 tle
Novcnrbro) c o imposto dcvido.

O Precodestenúmero:520$00 2,59 Euros(IVA incluído)

