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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resolução n." 57912000
Arribui à CâmaraMunicipaldo PortoSantoa importânciade 5.278.382$00.
Resoluçãon." 580/2000
de 3.750.317$00.
Atribui à CâmaraMunicipaldo Funchala irnportância
Resoluçãon.'581/2000
Atribui à CâmaraMunicipaldo Funchala importânciade 6.926.105$00.
Resoluçãon.'58212000
Atribui à CâmaraMunicipalde Machicoa importânciade 756.350$00.
Resoluçãon.'583/2000
Concecleo aval da Regiãoà Sociedadede Engenhosda Calheta,Ldu.,para garantiruma
operaçãode créditono montanteglobal de 50.000.000$00,tituladapor duas livrançasa
junto do BancoTotta& Açores,S.4..
dcscontar
Resoluçãon.'584/2000
Atribui um subsídio ao movimento "Jovens Cristãos da Madeira", no montante de
900.000$00.
Resoluçãon." 585/2000
de 30 de Março.
Rcctificaa Resoluçãon." 44112000,
Resoluçãon.'586/2000
Autoriza a aquisiçãocleuma parcclade terrenocom a áreade 2}}n2,localizado no sítio do
Pico dos Fachos,lÌeguesiados Prazeres,municípioda Calheta.
Resoluçãon.'587/2000
Aprova a propostade Decreto Legislativo Regional que adaptaà Região o dispostono
Decreto-Lein." 190199,dc 5 de Junho, que estabeleceuo regime geral de atribuiçãode
incentivosà mobilidadcdos recursoshumanosna AdministraçãoPública.
Resoluçãon.'588/2000
Aprova o mapa final dos trabalhosa mais e a rnenosda empreitadade "remodelaçãodo
no valor de 29.975.578$00.
Eclifícioparao CentrocleSaúdeMental c Toxicodependência",
Resoluçãon.'589/2000
Autoriza a renovação,pelo prazode um ano, do Alvará de Licença n." 195/6,emitido em
28 cìeOutubrocle 1998,a làvor de Joséde JesusGouveia,que titula o direito de uso privado restivo cleuma parcclade terrenodo domínio públicomarítimodestinadoà rnanutenção
taurante"Doca do Cavacas"e uma zona balnear.

Resolução n." 590/2000
Atribui à lmprensaRegionalda Macleira,E.P.o montanteglobal de 8.000.000$00.
Resoluçãon.'591/2000
Aprova a propostade Decreto LegislativoRegionalque alterao dispostono artigo 8." do
as regaliasa conDecretoLegislativoRegionaln." 11/90/M,de 22 de Maio, que estabelece
cederaos dadoresbenévolosde sangue.
Resoluçãon.'59212000
Procecleà cessão,nascondiçõesfixadasna Resoluçãon." 518/2000,de 6 deAbril, e no respectivo caderno de encargos,cla quota detìda pela Região Autónoma da Madeira na
"EmpresacleCervejasclaMadeira,Ldu",aosseusactuaissócios,atentoo exercíciodo direito
cle preferênciaprevisto no art.o6." do Pacto Social, o interesseregional, e a actual situação
da empresa.
económico-financeira
Resoluçãon.'593/2000
Estabeleceascondiçõesde isençãodo pagamentodo canonsuperficiáriono âmbito dos contratosde constituiçãode clireitoclesuperfíciedestinadosa construçãode habitaçãoa celebrar pelo Instituto cle Habitaçãoda Região Autónoma da Madeira (lHM), ao abrigo da
Portarian." 48/86, de 5 de Junho.
Resoluçãon.'59412000
com a Fábricada IgrejaParoquialdasEiras,
Autoriza a celebraçãocleum contrato-programa
fase das obras de construçãoda Igreja
da
segunda
comparticipação
vista
a
tenclo em
Paroquialdas Eiras,no Caniço.
Resolução n." 595/2000
Atribui vários subsídios,no âmbito do SegurocleReses,no montantede 1.788.076$00.
Resolução n." 596/2000
Autorizaa aquisiçãode um prédiomisto,com a áreade 53}}m2,localizadono sítio da Vila,
freguesiae municípiodo Porto Santo.
Resolução n." 59712000
Aprova a minuta claescriturade expropriação amigáveldas parcelasde terreno n.os126,
à obra de "construçãoda EstradaRegional 101 - Via expresso
129,132 e 141,necessárias
Machico/Faial(Santana)- troço Maroços/Serrado"'
Resoluçãon.'598/2000
à obra
Aprova a minutada escrituracleexpropriaçãoda parcelade terrenon." 24, necessária
do
Gimno-desportivo
Pavilhão
e
"construção
e
Tecnico-profissional
Básica
Escola
cla
cle
Porto Moniz".

PRBSIDENCIADO GOVBRNOREGIONAL
Resoluçãon.' 57912000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 2J de
Abril de 2000,resolveu:
Atribuir à CâmaraMunicipal do PortoSanto,nos termos
do dispostono n." 2 do artigo 4.o do DecretoLegislativo
Regionaln! 4-N200044, de 9 de Fevereiro,a importância
à realicomo apoio financeironecessário
de 5.278.382$00,
zaçãoda obra: "Construçãodo C.M. entreTanquee Matas da refèrida
PortoSanto",integradano Planode Investimentos
Autarquia.
Esta despesatem cabimento na Secretaria03, Capítulo
50, Divisão I l. Subdivisão07, ClassificaçãoEconómica
dc Capital - Adminis08.02.05,Alínea K (Transferências
traçãoLocal).
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PneSIDENTE
GovEnNoRectoNel, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resoluçãon.'580/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 2J de
Abril de 2000, resolveu:
Atribuir à CâmaraMunicipal do Funchal,nos termosdo
dispostono n.o 2 do artigo 4.o do Decreto Legislativo
Regionaln3 4-N2000/l\4,de 9 de Fevereiro,a importância
à realicomo apoio financeironecessário
de 3.750.317$00,
Residuais
Águas
de
zaçáodaobra:"RemodelaçãodasRedes
àZona Baixa e Velha da Cidade do Funchal", integradano
Planode Investimentosda ref'eridaAutarquia'
E,stadespesatem cabimentona Secretaria03, Capítulo
50, Divisão ll, Subdivisão03, ClassifìcaçãoEconómica
08.02.05,Alínea O (Transferênciasde Capital - AdministraçãoLocal).
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PneSIDENTE
GovEnNoRecloNnl-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resoluçãon." 581/2000
oConselhcdoCovernoreunidoemplenárioem2Tde
ctc2000, resolveu:
Abril
-Ài, ibuir à CâmaraMunicipal do Funchal,nos termosdo
disposto no n." 2 do artigo 4.' clo Decreto.Legislativo
ãe 9 de Fevereiro,a importância
n-: 4_X1ZO00/M,
R;ni,ú
à realicomo apoio Í'inanccironecessário
i""0.-gi6.iós$oo,
';R.nouuçãoda Reclede Abastecimentode
obra,
iãrâ",la
no
Ád;; i znno Baixa da bidade do Funchal", integrada
Autarquia'
ref-erida
da
Investimcntos
Plãno de
Esta clespesatem cabimentona Secretaria03, Capítulo
50,--DivisãoI I, Subdivisão03, ClassiÍìcaçãoEconómica
cle capital - Adminisog.oz.os, Alínea H (Transf'erências
traçãoLocal).
Do
Presidênciado Governo Regional. o PRESIDENTE
Alberto JoãóCardosoGonçalvesJardim.
GovEnNoRpcroNRr-,
Resoluçãon.'582/2000

aval da Região à "sociedade de Engenhos da
Calheta,Ldu''-,para garant'iruma op9!tçã9 de créditituladapor
to no monranre!touut cle50.000.000$00,
Totta &
junto
Banco
do
descontar
ã
livrançor
cluas
A çores,S .4..
2 - A garantiaa prestarpelo Govcrno Regionalre.speita
aoiinanciamèntocla campanhada cana sacarinade
parapossiiooo, sendoa livrançade-35.000.000$00
comunipúblicos,
subsíclios
de
bilitar a antecipação
tário c regionâI,a receberpor conta do^prggrama
POSEIMA,ealivrançanovalordel5'000'000$00
destina-seao pagamentodos cncargoscorrentesa
suPortarPelaEmPresa.
3 - Mais resolveuincumbir o SccretárioRegional do
PlanocdaCoorclenaçãodeoutorgarorespectivo
termodo aval'
Presidênciado Governo Regional. o PnestoENrEDo
GonçalvesJardim'
cardoso
Joãó
Alberto
GovEnNORECTONnT-,

oConselhodoGovernoreunidoemplenárioem2]de
Resolução n." 584/200.
Abril de 2000, resolveu:
do
tetmos
nos
Machico,
de
Municipal
Atribuir à câmara
o conselho clo Governo reunido em plenário em 2J de
dirp;;i;-no n." 4 do arrigo 1.1 oo Decrero Legislarivo
importância
a
Fevereiro,
cle
de 2000, resolveu:
9
ãe
Abril
R.lionot n." 4-A12000/M,
ã. ?iôãsó$Oo, como apoio financeironecessárioà realizaa E''M'
1 - No âmbito cla política de apoio 19 -aLs^oiiqtivismo
õão áo obra: "ConstruçàoctaE.M' de lig-ação.entle
juu.nil, e nos teimos da PortCrian." 354196,de 16 de
3ló ; C.ffA.da Torre--Moinhoda Serra,Machico", integra..JovensCristãosda
"
Autarquia.
refèrida
da
Agosto, atribuir ao movimento
clano Plano cleInvestimentos
de subsídio
capítulo
900.000$00,
03,
de
Mãdeira" o montante
Esta despesatem cabimentona secretaria
Económica
classilicação
04,
financeirocomvistaaapoiaraexecuçãodoplanode
50, Divisão I l, Subdivisão
de capital - Adminisactividadesprevistoparao presenteano económico'
og.oz.os,Alínea E (TransÍèrências
traçãoLocal).
2 - Este encargo tem cabimento orçamental no
Do
PRESIDENTE
o
Departamenïo 08, Capítulo 04, Divisão 00'
Presiclênciado Governo Regional.
Jardim.
Gonçalves
Cardoso
Joãõ
Alberto
REcroNRL,
subdivisao00, classifìcàçãoEconómica04.02.01,
GovEnNo
do OrçamentoRegional'
Resoluçãon.'583/2000
regiodesenvolvimento
considerandoque a estratégia.de
ilpleda
além
agro-rndustrial,
sector
o
para
nal ìeÍìnida
-Ëniuçao clemedidastendentõsà melhoriada competitividaã. Jo Ë.oOução,tem subjacentea dinamizaçãode actividades
orientãdasparu u* mêlhor aproveitamentodos recursos
das indústriastradicionaisexistenô preservação
enclógenos
tes nestaRegiãoAutónoma;
que a empresaSociedadede Engenhosda
Considerãndo
Cdúeta, Ld"., indüstria transÍormadorade cana-de-açúcar,
úm vincloo d.t.nuolver um importantepapel na promoção
contribuindo
à;; p;;ã"ros derivados6aquelamatéria-prima,
produ.tiv-1e
base
da
integiação
-equilÊ
decisivamentepara a
úiio ..onómico e socialdã RêgiaoAutónomada Madeira;
c ons ider and oq u e o s a p o ìo s p ú b l i c o s ,c o muni tári oe
de docuà proponenteião antccedidos
regional.concediclos
da cana
aos
pagamento
ãe
mentoscomprovativos
^produtores
2000;
de
ano
do
sacarinaadquiriclaà produção
'situação
fìnanceira da Sociedadede
Considerancloa
Engenhoscla calheta, Ldã., qge a impossibilitadc avançar
;'fi ó capital necessárioao financiamentoda laboraçãoda
canasacaiinado ano de 2000'
o conselho do Governo reunido em plenário em 2J de
Abril de 2000,resolveu:

DO
Presidênciado Governo Regional. o PRESIDENTE
Jardim.
Gonçalves
cardoso
Joãó
Alberto
RECrONe.l,
GovERNO
Resoluçãon." 585/2000
oConselhorloGovernoreunidoemplenárioem2lde
Abril cle2000,resolveurectifìcara Resoluçãon.o 44112000,
de 30 de Março'
Assim,ondese lê:
,,Atribuir à comissão organizadoradas comemorações
um subsídiono valor de
do 1."dc Maio - Dia cloTraba-ihador,
à reaa fim de suportaras despesasine.rentes
+bOO.OOO$O0,
2000"'
de
Maio
de
das aciividaclesdo-l''
tuzaçao
Deve ler-se:
l,At.ibui, à ComissãoOrganizadoradas Comemorações
um subsídiono valor de
do 1.odc Maio - Dia do Traba-lhador,
à reaine.rentes
despesas
as
suportar
de
fim
a
J.OOO.OOO$00,
clo-1."de Maio de 2000"'
íizaçaoclasactiviclacles
no Departamento
tem cabimentoorçamen-tal
Ésteencargo
"01,
Classificação
00,
Sufdivisão
00,
Divisão
õapítulo
0g,
EconóÀica02.03.08A, do OrçamentoRegional'

PresidênciadoGovernoRegional.-oPnpstoENTEDo
1-AoabrigoilodispostonoartigoT.odoDecreto
RecroNel,Alberto JoãõCardosoGonçalvesJardim'
GovEnNo
o
conceder
Outubro,
de
l6
dc
Regionaín'' 23119Ì}ú,

Resoluçãon.'586/2000
Considerandoque é objectivo deste Governo Regional
indispensáveis
a conferirmaior transpacriar infra-estruturas
rênciaao MercadoAgrícola Regionale proporcionarcondiçõesà integraçãoa jusantedo sectorprodutivo,bem como
permitiro aumentoda competitividade
nasproduçõesHorto-Frutícolasregionais
;
que f'eitaa pesquisano local se encontrou
Considerando
um terrenoque satisfazplenamenteo objectivoa que se desti na;
Considerandoque Çomaqueleobjectivoe no que se refere ao concelhoda Calheta,foi construídoo Centro Horto-Frutícolados Prazeres- e estruturasconexas- sobreum prédio rústicolocalizadoao Sítio do Pico dos Fachos,freguesia
dos Prazeres,concelho da Calheta,com uma área total de
cluzentosmetros quadrados,propriedadede Maria Ângela
Sebastião;
Considerando
aindaque,querdo pontode vistaeconómico
c financeiro,de acordo com a avaliaçãoefectuadapor perie segurança
tos, quer do ponto de vista da operacionalidade
daqueleCentroHortoindispensável
ao bom Íuncionamento
justificadoa conveniência
plenamente
Frutícola,encontra-se
e o interesse
da Regiãona aquisiçãode tal prédio.
Nestestermos,o Conselhodo Governoreunidoem plenário em 27 de Abril de 2000^resolveu:
Um - Adquirir à D. Maria Angela Sebastião,residenteno
Sítio do Jardim Pelado,freguesiados Prazeres,concelhoda
Calheta. uma parcela de terreno com a área de duzentos
metrosquadrados,inscrita na respectivamatriz sob o artigo
3651o.,prédio que se encontra descrito na competente
Conservatóriado Registo Predial da Calheta sob o n.o
parcelaque confrontapelo Norte com Maria
002391020791,
Rodrigues,do Sul com António de Agrela, Leste com a
Veredae do Oestecom o Lanço, aquisiçãoque seráfèita pelo
preçode trezentose cinquentamil escudos.
Dois - Aprovar a minuta do respectivocontratoque fica
arquivadoem processopróprio na SecretariaRegional de
Agricultura, Florestase Pescaspara outorgar na escritura
públicaque titularáo sobreditocontratode aquisição.
Estadespesatem cabimentono orçamentoda Regiãopara
o ano de dois mil, na Secretaria05, Capítulo50, Divisão 25,
03, Cl a s s i fi c a ç ãEoc o n ó mi c a0 7 .0 1 .01.
Subdiv is ão
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PneStDENTE
GovenNoRnctoxel, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resoluçãon.'587/2000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 27 de
Abril de 2000, resolveu aprovar a proposta de Decreto
Legislativo Regional que procede à adaptaçãoà Região
Autónoma da Madeira do Decreto-Lei n.o 190/99,de 5 de
Junho, que estabeleceuo regime geral de atribuição de
i n c ent iv os à mo b i l i d a d e d o s re c u rs o s h u manos na
AdministraçãoPública.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PneStDENTE
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovenNoREcroNRt-,
Resoluçãon." 588/2000
O Cons c lhodo G o v e rn ore u n i d oe m p l e n á ri oem 27 de
Abril de 2000,resolrcuaprovaro Mapa Final dosTrabalhos
a Mais c a Menos da empreitadade "Remodelaçãodo

Edifício para o Centro de Saúde Mental e Tbxrcono valor de 29.915.578$00.
dependência",
Mais resolveucelebrarcontratopara execuçãodos correspondentestrabalhos, com o adjudicatário da referida
empreitada,
a firma "LourençoSimões& Reis,Ldu.",sendo
o cabimentoorçamentalasseguradopela rubrica: Secretaria
06, Capítulo50, Divisão 13, Subdivisão17, ClassiÍicação
Económica07.01.03,do Orçamentode Receitae Despesada
RegiãoAutónomada Madeira.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
Alberto JoãoCardosoGonçalvcsJardim.
GovenNoRectoNe,l-,
Resoluçãon.'589/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 27 de
Abril de 2000, resolveuo seguinte:
I - Autorizar a renovação,pelo prazo de um ano, do
Alvará de Licença n.o 19516,emitido em 28 de
Outubrode 1998.a Íãvor de Joséde JesusGouveia,
que titula o direito de uso privativode uma parcela
de terrenodo domíniopúblicomarítimodestinadoà
manutençãodo restaurante"Doca do Cavacas" e
uma zona balnear.
2 - Mandatar o Director Regional do Gabinete de
da Região
Gestãodo Litoral para,em representação
Autónomada Madeira,assinaro Alvará de Licença.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
GoveRNoRectoNel-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon." 590/2000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 27 de
Abril de 2000,resolveu:
I - Atribuir à Imprensa Regional da Madeira, E.P., o
montanteglobal de 8.000.000$00,destinadoa suprir
necessidades
de naturezafinanceira,nos termos do
artigo 21." do Decreto Legislativo Regional n." 4-A/2000/Ì\4,de 9 de Fevereiro,e do contrato-prograRegionalde Economia
ma celebradocom a Secretaria
Externa,a 10 de Abril de 2000.
e Cooperação
2 - O montantereferido tem cabimentoorçamentalna
Secretaria04, Capítulo01, Divisão 00, Subdivisão
Económica05.01.0100, Código de Classificação
Alínea A, do OrçamentoRegionalde 2000.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnBSIDENTE
GovsnNoRnctoNnr-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon." 591/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 27 de
Abril de 2000, resolveu aprovar a proposta de Decreto
Legislativo Regional que altera o disposto no art." 8.' do
DecretoLegislativoRegionaln.o I l/90/M, de 22 de Maio,
que estabeleçeas regaliasa concederaos dadoresbenévolos
de sangue.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PneStDENTE
GovEnNoRectoNll, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resolução n." 59212000
que, ao abrigo da Resoluçãon.o5l 8/2000,
Consiclerando
de 6 cleAbril. o Conselhodo Governodecidiualienara quota
cletidapela RegiãoAutónomada Madeirano capitalsocialda
"EmpresacleÕervejasda Madeira,Ldu." nascondiçõesfixadas no respectivocadernode encargos;
Considèrandoque nos tetmosda mesmaResoluçãofoi o
SecretárioRegionáldo Plano e da coordenaçãomandatado
para procederà consultados actuaissóciosda empresapara
naquelaalienação
.feitos do exercíciodo direitode prefèrência
conformeo exige o artigo 6.odo respectivopactosocial;
Considerandoque f'eitaa referidaconsultaoptaramaqueque lhesassisles sóciospor exeicer o direito de pref'erência
tia nos termose condiçõesÍìxadosno respectivocadernode
encargos;
que nos objectivosvisadoscom a prtvattConsiderando
zaçáoestásubjacenteo crescimentosustentadoda empresa,
ca
a sua modernidadee manutençãodo seu enquadramento
estratégiasectorial no âmbito da economia regional e da
de emprego;
política
'
ãinda que, os actuaissóciosda "Empresa
Considerando
de Cervejasda Madeira,Ldu.", detêm a maioria no respectivo capitaisociale oferecemgarantiasde idoneidade,capaciao desenvolvimento
dadetécnicae f inanceiraindispensáveis
da empresa.
O õonselhodo Governoreunidoem plenárioem 27 de
Abril de 2000,resolveu:
1 - Ceder nas condições fixadas na Resolução Íì-'o
518/2000,cle6 de Abril, e no respectivocadernode
encargos,a quota detida pela RegiãoAutónoma da
Madúa na "Empresade Cervejasda Madeira,Ldu",
aos seusactuaissócios,atentoo exercíciodo direito
clepreferênciaprevistono art.o6'odo PactoSocial,o
intôresseregional, e a actual situaçãoeconómico
financeirada emPresa.
2 - ConÍerir e delegarno SecretárioRegionaldo Planoe
da Coordenaçãoos poderesbastantespaÍa promover
e reahzartodos os ãctos necessáriosà Íormahzaçáo
da alienaçãoda referidaquota.
Do
Presidônciado Governo Regional' - O PnESIDENTE
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovERNoRpCtoNnl-,
Resoluçãon.'593/2000
clapolíticade habique um dosinstrumentos
Consicleranclo
taçãosocialclaRegiãoAutónomada Madeira,consistena atritrúiçaocni regimede direito de superfíciede lotesde terreno
infia-estruturadospara aí os superficiáriosconstruirem
casadestinadaa habitação;
meritóriosda atribuque entreos aspectos
Considerando
o menorgrau dos
conta-se
superfície
de
clireitoi
ição clesses
cncargosa suportarpelo erário público atendendoa que-.a
dos superlìconstiuçãoé ãa iniciativa e rcsponsabilidade
ci á r i o s ;
Considerandoque é certo que tal soluçãodeveráconter
cm si mesmaaspectosque permitamàs famíliasabrangidas
nroccderao rnáximo de canalizaçãode poupançapara a
de encargos
ionstruçãoa efectuar,bem como desonerá-las
suaseconomias,reforçandoque ciiÍicultemo equilíbrìo.das.
-seasslma componentedejustiçasocialinerenteà resolução
dos oroblernashabitacionais;
que, por identidadede objectivosa seguir,
Consiclerando
Í'az toclo o sentido aplicar ao pagamentodo canon superfi-

ciário, o mecanismoisençãodo pagamentodo imposto da
ContribuiçãoAutárquica,desdeque reunidosos pressupostos
exigidosparaa existênciadestaisenção;
"O
Consethodo Govcrno reunido em plenário em 27 de
Abril de 2000.resolvcuo seguinte:
PontoUnico - No âmbitodos contratosde constituiçãode
direito de superfíciedestinadosa constluçãode habitação.a
celebrarpelo Institutode Habitaçãoda Região^Altónomada
Madeira'(IHM), ao abrigo da Portarian.o 48186,de 5 de
Junho, os superÍìciários-ficam isentos do pagamentodo
canonsuperficiário:
a) Durante o período autorizadopara a conclusãoda
e
construção;
b) Duranteo períodoem que efectivamentebeneficiarem claisençãode ContiibuiçãoAutárquica,relativa
procedeao prédioconstruído.devendoparao
".{..tto
rem junto do IHM à prova de tal benelício.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnpslDENrE
Albcrto JoaõCardosoGonçalvesJardim.
GovsnNoRECroNe,L,
Resoluçãon." 594/2000
considerandoque devido à falta de condições.dolocal
ondeeramministradosos serviçosreligiososda Paróquiadas
Eiras, no Caniço,os respectivosparoquianos,por iniciativa
própria, deram início ã constrúção de uma nova Igreja
de apoio;.
i'aròquial e respectivasinÍra-estruturas
quea primeirafasedostrabalhosfbram na sua
Cônsiderandb
quase
totalidadecústeadospelosdonativosdos paroquianos;
'
considerandoque em vìrtudedo esfbrçofìnanceirodispenfìnandido, a FábricapaioquialdasEirasnãodispõede_meios
ceirosparaa execuçãoclasegundae última fasedos trabalhosl
populacrescimento
aindaqueó acentuado
Considerando
cional da freguesiado Caniço, e muito particularmenteda
zona das Figíeirinhas.onde se encontralocalizadaa.Igreja
clasEiras,ju-stifìcapor si só a construçãoda nova Igrejl.
O Conóelhodo'Governoreunidoem plenárioem 27 de
Abril de 2000, resolveu:
I - Celebrar um contrato-programacom a Fábrica da
Igreja Paroquialdas Eiras,tendo em vista a comparda segundal'asedas obrasde construçãoda
tì-ciflação
das Eiras, no Caniço.
Igrèja-Paroquiãl
2 - Conceclerà Fábrica da Igreja Paroquial das Eiras
financeiraatéao montanteglouma comparticipaÇão
bal de 12l.On:26-0$00,para a prossecuçãodo projecto previstono número anterior,de acordo com o
segui ntcpl ano:

- z5.ooo.o00$00;
20"00
2001- 46.023.260$00.

3 - Aprovar a minuta do contralo-programa,que .Íaz
putt. integranteda presenteRes-oluçãoe .que Íìca
da Presidência,para a
ãrquivadana Secretaria-Geral
atribuição do apoio financeiro previsto nesta
concediResolução,bem como do apoio financ^eiro
do atrávés da Resolução-n.o 1820199,de 9 de
Dezembro.
4 - Mandatar o Secretário Regional do Plano e da
Coordenaçãopara em representaçãoda Região
Autónoma da Madeira outorgarno contrato-programa, o qual produzitáefeitosdesdea data da assinatura até Junho de 2001, sem prejuízo do apoio conceclidoatravésda Resoluçãon.o 1820199,de 9 de
Dezembro.

5 - As despesas
resultantesdo contrato-programa
a celebrar têm cabimento orçamcntal na Secretaria03,
Capí t ulo0 1 , D i v i s ã o 0 1 , Su b d i v i s ã o0 0, C l assi íìcaçãoEconómica04.02.01,AlíneaE.
Presidênciado Governo Regional. - O PnEsTDENTE
Do
GovEnNoRnctoNRL.
Alberto JoãoCardosoGoncalvesJardim.

Resoluçãon.'595/2000
quc o Segurode Resessedestinaa compenConsiderando
sar os prejuízosresultantesda reprovaçãototal ou parcialde
gadobovino, ocorridanos matadourose casasde matançada
R.A.M. motivadapor surpresas
verificadasna inspecçãopost-mortemde resesaprovadasna inspecçãocm vida;
Considerandoa Portarian." l4/93, de 26 de Fevereiro,
que aprovao Regulamentodo Segurode Rescsda R.A.M. e
o despachode l8 de Março de 1993do SecretárioRegional
de Agricultura,Florestase Pescasquc fixa o prémio do
Scgurode Resesc o preçoparaeÍ-eitosde cálculodasindemnizações,
o Conselhodo Governoreunidoem plenánoem2J
de Abril de 2000" resolveu atribuir às entidadesabaixo
designadas
os seguintessubsídios:
- 320.658$OO
CABRIEL
DEORNELAS
E S M o T T A D ^5-2 1 . 1 6 3 $ 0 0
- 259.644$00
ACOSTINHO
JOAQUTM
FTCUETRA
ADELTNO
MARQUES
vrErRA- 190.200$00
- 165.658$OO
ANTONIO
DAPAIXÃO
CALDEIRA
DASILVA 85.892500
MANUEL
SOARES
- 75.076S00
BovTMADEIRA
- 98.595$OO
NUNES
JOÃoBAPTISTA
ORNELAS
- 1 I.I9 O $ OO
JOSE
LUÍ SG A M AF R E T T AS
Estessubsídiostotalizamo montantede 1.788.076$00.
e
tôm cabimentoorçamentalna rubrica:Secrctaria05, Capítulo
02, Divisão01, Subdivisão00, Código05.04.01A - Subsíclios
- Famílias- EmprcsasIndividuais- Segurode Reses.
Presidênciado Governo Regional. - O PnESTDENTE
Do
GovenNoRecroNel-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.'59612000
Considerandoque, dc acordo com o Plano Director
Municipaldo PortoSantoe no seguimento
da políticaprecomzadapor esteGovernose impõe a recuperaçãodo denominado "Centro Antigo/Históricoda Cidade do Porto Santo"
por lbrma a conl-crirmaior Íuncionalidadc
aoscscassos
espaços disponíveis,sem que se disvirtuea cidade,os seushábitos, usose costumes;
Considerandoque tal Íuncionalidadeterá que atender
sempreao Í-actode se tratarde local privilegiadopara a convivência,c por isso de valor inqucstionávelno quotidiano
dos núcleosurbanos,que há que preservar;
que o mercadomunicipalé de acordocom
Considerando
os costumesc tradiçõesunr lugar privilegiadopara a comunicaçãoe convivência,c que deverápor issoficar localizado
om zonacenl.raldc qualqueraglomeradourbano;
Considerandoainda que atentaa naturezae a pluriÍuncionalidadeque se pretendeconf'erirao projectadomercado
municipal,que terá não só a funçãode mercado tradicional,
mas tambémserviráde local para vendade produtosartesanais e arteÍãctose ainda de animação.integrando-se
assim
plcnamentenos objcctivos do denominadoprojecto de

"Recuperaçãodo Centro Histórico da Cidade do Porto
Santo";
Considerandoa escassezde espaçosdisponíveispara o
efeito;
Considerandoo cspaçodisponibiltzadopcla dcsactivação
do quartelmilitar, zonaprivilegiadaquerpela suaÍácil acessibilidade,querpelasualocalização,
em plenoccntrourbano;
Considerando
aindade acordocom a avaliaçãoeíèctuada
por peritos,que tambémdo pontode vistaeconómico-fìnanceiro, não há nadaa opor ao preço de vendapropostopela
suaproprietária.
Nestestermos,o Conselhodo Governo reunido cm plenário em 2l de Abril de 2000, resolveu:
Um - Adquirir por comprac vcnda,que serátituladapor
contratopromessae seráfeita com dispensade oÍèrtapública, à Sociedade
Imobiliáriade EmpreendimenLos
Turísticos,
SAVOI, S.A., com sedeà Rua ImperatrizD. Amélia, nesta
cidadedo Funchal,titular do NIPC 5 I 1007817,matriculada
na Conservatóriado RegistoComercialdo Funchal sob o
númeromil quinhentose noventac quatrobarrasessenta
e
dois zerocincozerosete.o prédiomisto com a áreade cinco
mil trezentose vinte metrosquadrados,dos quaisduzentos
e quarentae setemetrosquadradossãode áreacoberta,sil.o
ao Sítio da Vila, freguesiae concelhodo Porto Santo,que
confrontaa Norte corn Guilhcrme BernardinoAlves, Sul
com a praia,Lcstecom a R.A.M. e Gilda Angela Jardimdc
Freitase a Oestecom a Rua BartolomeuPerestrelo,inscrito
na respcctivamatriz, a parte rústica sob o artigo 22J" da
Secção"AH" c a parteurbanasob o artigo 6J0", ó o descrito na competente
Conservatória
do RegistoPrcdialdo Porto
Santo sob o número zero zero zero quatro seis barra dois
seiszero cloisoito cinco.
Dois - Comprae vendaque seráfeita pelo preçoglobal de
cento e vintc e dois milhõesde escudos,que serápago no
acto da escriturapública que titularáa sobreditacompra e
venda,e nosdemaistcrmose condiçõesconstanl.es
da tninuta do contratopromessa,que é aprovadae cujo original fica
arquivadona Secretaria-Geral
da Presidência.
Três - Mandatar o SecretárioRegional do Plano e da
paraoutorgarna escriturapúblicaque titularáo
Coordenação
sobreditocontratopromessade comprae venda.
Presidônciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
Do
GovEnNoREctoNel,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resoluçãon." 59712000
O Conselhodo Governoreunidocm plenárioem 2l de
Abril de 2000,resolveuo seguintc:
a) Aprovar a minuta da escriturade expropriaçãoamigável das parcelasde terrenonúmerosccnto c vinLe
e seis,cento e vinte e nove, cento e trinta e dois e
cento e quarenta e um, necessáriasà obra de
"coNSTRUçÃO
On ESTRADA
REGIONAL
CENTO
E UM - TROÇO
vrA EXPRESSO
MACHTCO
/ FArAL(SANTANA)
MAROÇOS
/ SERRADO",em que é expropriada a
senhoradonaMaria Bela Carvalho;
b) Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónomada Madeira,na assinaturada escritura,no
S ecretári oR egi onal do E qui pament o Social e
Ambiente.
Presidênciado Governo Regional. - O PnEstDENTE
Do
GovEnNoREctorunl,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resoluçãon." 598/2000
O o Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 2l de
Abril de 2000, resol','euo o seguinte:
a) Aprovar a minuta da escriturade expropriação da
parcelade terrenonúmero vinte e quatro,necessária
à obra de "coNSTRUÇÃoDA ESCoLABÁslcA E
TECNICO-PROFISSIONAL E PAVILHÃO GIMNO-DESPOR-

b)

MONIZ",em que são expropriadosos
TIVODOPORTO
senhoresLuís FerrciraJesuse mulher;
Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónoma da Madeira, na assinaturada escritura,no
SecretárioRegionaldo EquipamentoSocialeAmbiente.

Do
Presidênciado Govcrno Regional. - O PnnSIDENTE
GovEnNoREctoNnl,AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.
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porlaudaou portracção
Os pÍeços
dc laudadc anúncio
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- Preço
porpágina
Números
; iiiiì!irl:!iiii:iiii:iiiiii:!:iii!:ii:iì!i:ËfElillHiit&
e Suplementos
50$00.
Anual

Uma Sórie
Duas Sóries
Trôs Sóries
Complcta

4 370$00
8 600$00
l0 500$00
12300$00

Scmcstral

2 190$00
4 300$00
5 2.50$00
6 200$00
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O Preço deste número: 416$00 - 2.01 Euros (IVA incluído)
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