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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resoluçãon.'70312000
Autorizaa aquisiçãode um prédiorústicolocalizadono sítiodo Pico dos Fachos,íreguesia
dos Prazeres,municípioda Calheta.
Resolução n." 70412000
Autorizaa aquisiçãode um prédiorústicolocalizadono sítiodo Pico dos Fachos,Íreguesia
municípioda Calheta.
dos Prazeres,
Resoluçãon." 705/2000
Autorizaa aquisiçãodc um prédiorústicolocalizadono sítiodo Pico dos Fachos,lieguesia
rnunicípioda Calheta.
dos Prazcres,
Resoluçãon." 70612000
Autorizaa aquisiçãode um prédiorústicolocalizadono sítiodo Pico dos Fachos,Íreguesia
municípioda Calheta,
dos Prazeres,
Resoluçãon." 70712000
Autorizaa aquisiçãode um prédiorústicolocalizadono sítiodo Pico dos Fachos,Íregucsia
municípioda Calheta.
dos Prazeres,
Resoluçãon.'708/2000
Autoriza a aquisiçãode um prédio rústicolocalizadono sítio do Pico dos Fachos,freguesia
tnunicípioda Callieta.
dos Prazeres,
Resolução n." 709/2000
no âmbitodo segurode reses,no montantcglobalde
a diversasentidades,
Atribui subsídios
1.807.654$00.
Resolução n." 71012000
corÌ o Centro InÍ'antilD. Maria Eugéniado Canavial.
Celebraum contrato-programa
Resolução n." 71112000
Celcbra um contrato-programacom a Cruz Vermelha Portuguesa,titular do Jardim de
lnfânciaDonamina.
Resolução n." 71212000
conì a ProvínciaPortuguesados Sacerdotesdo Coraçãode
Cclebraum contrato-programa
Jesus,titulardo ColégioMissionárioSagradoCoração.
n." 71312000
Resolução
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:iade 848.640$00.
Atribui à CâmaraMunicipalda RibeiraBravaa irnportância

Resolução n." 714/2000
de 1.535.857$00.
Atribui à CârnaraMunicipalde Cârnarade Lobos a irnportância

Resoluçãon.'71512000
Atribui à CâmaraMunicipaldo Funchala importânciade L 186.297$00.
Resoluçãon." 716/2000
Atribui à CâmaraMunicipaldo Funchala importânciade 1.474.512$00.
Resoluçãon." 71712000
Atribui à CârnaraMunicipalda RibeiraBravaii importânciade 10.556.000$00.
Resoluçãon.'718/2000
Concedeo aval da Regiãoà sociedadedenominadaAPRAM - Adrninistraçãodos Portosda
RegiãoAutónomada Madeira,S.A.,paragarantiruma opcraçãode aberturade créditojunto
S.A. e do BancoPortuguêsdo Atlântico,S.4., sob a lorma
do BancoCornercialPortuguês,
de autorizaçãode descobertoem contas de depósito à ordcm, até ao montante de
6.000.000.000$00.
Resolução n." 719/2000
Aprova o mapa de trabalhosa mais cla ernpreitadade "construçãodo Polidesportivodo
Rosário- SãoVicente".
Resolução n." 72012000
Determinaque a IGA, S.A. se substituaà Regiãona liquidaçãode partedos encargosdo
InstitutocleGestãoclaÁgua transitacJos
a 3l cleDezembrocle 1999.
Resolução n." 72112000
Autoriza o arrendamento,
com dispensade oIèrta pública,de um espaçode parqueamento
em Lisboa paraapoio ao Serviçode Acolhimentode Doentesdo CentroRegionalde Saúde.
Resolução n." 722/2000
Autoriza o Conselhode Adrninistraçãodo Centro Hospitalardo Funchala procederà aquisiçãode diversosbens.
Resolução n." 72312000
Autoriza a publicidadede tabacodurantea realizaçãodas provasno Kartódromodo Porto
Santo.
Resoluçãon." 72412000
Celebra urn contrato-programacom a Fábrica Paroquial de Nossa Senhorada Piedade,
Paróquiado Porto Santo.
Resolução n," 72512000
RectiÍìcaa Resoluçãon.o 1512000,
de 6 de Janeiro.
Resolução n." 726/2000
Autorizao recursoà modalidadede ajustedirecto,com consultaa cinco empresasde reputado currículo em construçõesescolares,para a ajudicaçãoda empreitadade "redimensionamentoda Escola Básicado Primeiro Ciclo c Pré-Escolarda lgreja-Camacha- Santa
Cruz".
Resoluçãon." 72712000
Autoriza o recursoà modalidadede ajustedirecto,com consultaa cinco empresasde reputado currículo em construçõesescolares,para a ajudicaçãoda empreitadade "redimensionamentoda EscolaBásicado PrirneiroCiclo e Pré-Escolarda Ribeira de Machico - Santo
António<iaSerra- Machico".
Resolução n," 72812000
Autoriza o rccursoà rnodalidadede ajustedirecto,com consultaa cinco cmpresasde reputado currículo em construçõesescolares,para a ajudicaçãoda empreitadade "redimensionamentoda EscolaBásicado PrirneiroCiclo e Pré-Escolardo Lombo de São João - Ponta
do Sol".
Resolução n," 72912000
Homenageiaa título póstumoo eng."Manuel RafaelAmaro da Costaatribuindoo seunome
à estaçãode tratamentode água potável construídano sítio da Alegria, freguesiade São
Roque,no Funchal.

" à sociedadecleno-

n.'73112000
Resolução
de4 de Maio.
n." 64512000,
a Resolução
Rectifica
Administraçãodos Portos da

Resoluçãon." 73412000
Aprova a minuta claescrituracleaquisiçãoda parcclade terrenon," 42A, necessáriaà obra
rJó"copstruçãoclaVia RápiclaCârnarade Lobos - Ribeira Brava/troçoPonte dos Frades
Grande".
Quinta
Resoluçãon." 735i2000
à
da parcelade terrcnon.o 150,necessária
Aprova a minutaclaescrituracleexpropriação
obra de "construçãocJaE.R. l0l - Via Expresso Machico/Faial(Santana) troço
Maroços/Serrado".

Resolução n." 73712000
Aprova a rninutaclaescrituracleexpropriaçãoamigáveldas parcelasde terrenon."'l7 e
à obra cle"benefìciaçãoclotraçadoda E.R. l0l - troço SãoVicente Porto
I 7A, nccessárias
Dclgado".
João
do
túnel
oeste
Moniz Lu Íase túneis emboquilhamento
Resoluçãon.'738/2000
Autoríza a aquisiçãocle um précliolocalizaclono sítio do Pico dos Fachos,freguesiados
da Calheta'
Prazeres,rnur-ricípio
Resoluçãon.'73912000
Autorízaa aquisiçãocleum précliorústicolocalizadono sítiodo Pico dos Fachos,lreguesia
municípioda Calheta'
dos Prazeres,
Resoluçãon." 74012000
Autoríza a aquisiçãoclcum précliorústicolocalizaclono sítio da Achada Grande,freguesia
municípiode S. Vicente.
da Boaventura,
Resoluçãon.'74112000
Agrícola, C'R'L"
corì a Agripérola-Cooperativa
Celebraum contrato-programa
Resoluçãon.'74212000
de 4 cleMaio.
n." 64112000,
RcctiÍ'icaa ResoluÇão
Resolução n." 74312000
Atribui ao SecretárioRcgionaldo Plano e da Coordenaçãoa tutela sobre a Cornissão
Técnica que irá implementarna Rcgião a Infra-estruturaRcgional de InÍonnação
Gcográfìca(IRIC).
Resolução n," 7 43' N2000
Autorizaa aquisiçãode um prédiorúst.icoe urbanolocalizadono sítio do Povo, Íreguesia
de Gaula,municípioiie SantaCruz.
Resolução n." 7 43'B,12000
23 de Março.
RectiÍìcaa Resoluçãon," 42312000,
Resolução n." 743'C12000
Autorízao InstitutocleHabitaçãoclaRegiãoAutónomada Madeira a adquirir o prédio rústico localizaclono sítio da Torre, fregucsiac município dc Machico.
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PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resoluçãon.'70312000
Considerandoque ó objectivo deste Governo Regional
a conf-crirmaiortranspaindispensáveis
criarinÍra-estruturas
rênciaao MercadoAgrícola Regionale proporcionarcondiçõesà intcgraçãoa jusantedo sectorprodutivo,bem oorìo
nasproduçõesHortopermitiro aumentoda competitividade
-F r ut í c olas
r egio n a i s l
que fèitaa pesquisano localseencontrouum
Considerando
terrenoque satisÍazplenamentco objectivoa que sc destina;
que com aqueleobjectivoe no que se reÍère
Consideranclo
ao concelho da Calheta, foi construídoo Centro Horto-Frutícolados Prazeres- c estruturasconexas- sobreurn prédio rústicolocalizadoao Sítio do Pico dos Fachos,lreguesia
concelhoda Calheta,com uma áreade centoe
dos Prazeres,
vinte e seis metros quaclrados,propriedadcda Sra. Isabel
pela Sra. Maria Cecíliadas Dores
Rodrigucs,representada
Fernandes;
aindaque,querdo pontode vistaeconómico
Considerando
por peric Í'inanceiro,de acordocom a avaliaçãoef-ectuada
e sogurança
tos,quer do ponto de vista da operacionalidade
daqueleCentroHortoao bom Íuncionamento
indispensável
-Frutícola,encontra-se
plenamentejustificadoa convcniência c o interesscda Regiãona aquisiçãodc tal préclio.
Ncstestermos,o Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 18 de Maio de 2000.resoìveu:
Uv - Adquirir, pelo valor global de duzentose vinte mil
e quinhentosescudos,à Sra.IsabelRodrigues,solteira,resìconcelho
dos Prazeres,
denteao Sítio da Carreira,Í'reguesia
pela Sra. Maria Cecíliadas Dores
da Calheta,representada
residenteao Sítio do Pico dos Fachos,freguesia
Fernandes,
concelhoda Calheta,um prédiorústicoe suas
dos Prazeres,
rústicase construídas,com a óreade ccnto e
benf'eitorias
vintc c seis metrosquadrados,localizadono Sítio do Pico
dos Fachos,Íreguesiados Prazeres,concelhoda Calheta,
no seutodo,ao Norte contAntónio de Agrela,
conÍrontando,
a Sul com ManuelAgrelaPaulo,a Lestecom Joãodc Agrela
Pingo c a Oestecom Inácio Rodrigues,inscrito na Matriz
c quarenta
Predialrespectivasob o artigotrêsmil seiscentos
c oito, descrito na Conservatóriado Registo Predial da
Calhetasob o númerozero,zeto,zero,novezero,barradois,
seis,zero,oito, oito, seis,aquisiçãoque seráf-eitapelo preço
cleduzentose vinte mil e quinhentosescudos.
Dols - Aprovar a minuta do respectivocontratoque fìca
arquivadoem processopróprio na SccretariaRegionalda
Agricultura, Florestase Pescaspara outorgar na escritura
públicaque titularáo sobreditocontratodc aquisição.
Estadespesa
tem cabimentono orçamentoda Regiãopara
o ano de cloismil, na Secretariazero,cinco,Capítulocinco,
zc r o, Div is ão do i s , c i n c o , Su b d i v i s ã oz e ro , trê s, C l assi Íìcaç ãoE c onóm i c az e fo , s e te ,p o n to ,z e ro ,u m , p onto,zero,
ponto,um.
Do
Presidênciaclo Governo Regional. - O PnESIDENTE
GovEnNoREctoNel,Alberto JoãoCardosoGonçalvcsJardim.
Resoluçãon." 704/2000
Considerandoque ó objectivo deste Governo Rcgional
a conferirmaiortranspaindispensáveis
criar inlra-estruturas
rênciaao MercadoAgrícola Regionale proporcionarcondiçõesà integraçãoa jusantedo sectorprodutivcl,bcm como
nasproduçõesHortopermitiro aumentoda compctitividade
-Frutícolasresionais:

quc Íèitaa pesquisano local seencontrouum
Considerando
tercno que satisfazplenamentco objectivoa que se destina;
que com aqueleobjectivoe no que se refere
Consìderando
ao concelho cla Calheta,loi construídoo Centro Horto-Frutícolados Prazeres- e estruturasconexas- sobreum prédio rústicolocalizadoao Sítio do Pico dos Fachos,Íieguesia
dos Prazeres,concclhoda Calheta,com uma área total de
ccm metrosquadrados,propriedadcdo sr. Manuel Farinha
Mortc e esposa;
aindaque,querdo pontode vistaeconómico
Considerando
por pelie linanceiro,de acordocom a avaliaçãoef"ectuada
e segurança
tos, quer do ponto de vistada operacionalidade
daqueleCentroHortoao bornÍuncionamento
indispensávcl
-Frutícola,encontra-sc
plenamcntejustiÍìcadoa conveniênda Rcgiãona aquisiçãode tal prédio.
cia e o interesse
Nestcstermos,o Conselhodo Govcrnorcunido em plenáriocrn l8 de Maio de 2000,resolveu:
Uv - Adquirir ao Sr. Manuel FarinhaMorte casadoem
regirneclecomunhãode geral de benscom Maria das Ncvcs
FerreiraMorte, residentesna Rua do SagradoCoraçãode
Jesus,n.o 13, lreguesiade SantaMaria Maior, concclhodo
Funchal,um prédio rústico e suas benÍèitoriasrústicase
com a órcade cem metrosquadrados,localizado
construídas,
no Sítio do Pico dos Fachos,freguesiados Prazcres,conceno seu todo, do Norte com
lho da Calheta,conlì'onLando,
Manuel GonçalvcsCarclosoJúnior,a Sul com António da
a Leste com Maria Rodriguese a Oestecom
Encarnação,
Manuel FernandcsJúnior,inscritona Matriz Predialrespee cinquentae cinco,não
ctiva sobo artigotrêsmil seisccntos
descritona Conservatóriaclo Registo Predial da Calheta,
aquisiçãoque seráf-eitapclo preçode centoe setentac cinco
mi l escudos.
Dots - Aprovar a minuta do respectivocontratoque f ica
arquivacloem processopróprio na SecretariaRegionalda
Agricultura, Florestase Pescaspara outorgar na cscritura
públicaque titularáo sobreditocontratode aquisição.
tem cabimentono orçamentoda Regiãopara
E,stadcspesa
zero,cinco,Capítulocinco,
o ano de dois mil, na Secretaria
zero, Divisão dois, cinco, Subdivisãozero, três, ClassificaçãoEconómicazero, sgte,ponto, zeÍo, um, ponto, zeÍo,
ponto,um.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
GovsnNoREctoNal,AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.'705/2000
Considerandoquc é objectivo deste Governo Regional
a conferirmaior transparndispensáveis
criarinÍra-estruturas
rênciaao MercadoAgrícolaRegionalc proporcionarcondiçõesà integraçãoa jusantedo sectorprodutivo,bem como
nasproduçõesHortofermitir o aumentoda competitividade
-Frutícol asregi onai;s
quefèitaa pesquisano localseencontrouum
Cclnsiderando
o objectivoa que se destina;'
terrenoque satisÍazplenamente
que com aqueleobjectivoe no que se refère
Considerando
ao concclho da Calheta, foi construído o Centro Horto-Frutícolados Prazeres- e estruturasconexas- sobre dois
prédiosrústicoslocalizadosao Sítio do Pico dos Fachos,freguesiadosPrazeres,
concelhoda Calheta,com uma áreatotal
de noveccntose setentae dois metrosquadrados,propriedade
no Sítio
do Sr. Manucl SardinhaPereirae esposa,residentes
da Ref-ertaIìeguesiados Prazeres,concelhoda Calheta;
aindaque,querdo pontode vistaeconómico
Considerando
e Íinanceiro,de acordocom a avaliaçãoefectuadapor perie segurança
tos,quer do ponto de vistada operacionalidadc
daqueleCentroHortoindispensável
ao bom Íuncionamento

2 t,.,de.
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-Frutícola,encontra-seplenamente
justificado a conveniência c o interesseda Regiãona aquisiçãode tal prédio.
Nestestermos,o Conselhodo Governoreunidoem plcnário cm 18 de Maio de 2000,resolveu:
Urr,l- Adquirir, pelo valor global de I .701.000$00,ao Sr.
Manuel SardinhaPereiracasadoem regime dc comunhão
geral de bens com Maria Farinhade Agrela, residentesno
Sít io da Ref er t a , Íre g u e s i ad o s Pra z e re s ,c o ncel ho da
Calheta,os seguintesprédios:Unt - Prédio rústico e suas
cclma áreadc oitoccntos
benfeitoriasrústicase construídas,
c oitentametrosquadrados,localizadono Sítio do Pico dos
Fachos,freguesiados Prazeres,concelhoda Calheta,conÍiontando,no seu todo, do Norte com herdeirosde António
RodriguesBrás, a Sul com António de Sousa,a Lestc com
José GonçalvcsCrelo, a Oeste com a Vercda,inscrito na
Matnz Predial rcspectivasob o artigo trôs mil quinhentose
do
setentae cinco,Parcelan." 664.descritana Conservatória
RegistoPredialda Calhetasob o n." zero,dois,quatro,três,
dois,barra,zeÍo,sete,zero,cinco,nove,nove,aquisiçãoquc
seráÍ-eitapelo preçode um milhão quinhentose quarentamil
escudos;Dois - Prédiorústicoe suasbenfeitoriasrústicase
com a áreade noventae dois metrosquadrados,
construídas,
localizado no Sítio do Pico dos Fachos, fieguesia dos
no seutodo,do
concelhoda Calheta,confrontando,
Prazeres,
Norl.ecom FranciscoSardinhaPereira,a Sul com a Vereda,
a Lestecom a Valadoe a Oestecom JoãoSardinhaPereira,
inscrito na Matriz Predial respectivasob o artigo três mil
e nove,Parcelan." 694,não sc enconquinhentose sessenta
trando descrito na Conscrvatóriado Registo Predial da
Calheta,aquisiçãoque seráÍèita pelo prcço de centoe sessentae um mil escudos.
Dots - Aprovar a minuta do respectivocontratoque fica
arquivadoem processopróprio na SecretariaRegionalda
Agricultura,Florestase Pcscaspara outorgarnarescritura
públicaque titularáo sobreditocontratode aquisição.
tcm cabimentono orçamentoda Regiãopara
Estadespesa
o ano de dois mil, na Secretariazero,cinco,Capítulocinco,
ze r o, Div is ão doi s , c i n c o , Su b d i v i s ã oz e ro , trô s, C l assi l ' i ci rç ãoE c onóm ic az c ro , s e te ,p o n to ,z e ro , u m , p onto,zero,
poÌ]to,unl.
Do
do Governo Regional.- O PnESIDENTE
Prcsiclôncia
GovEnxoRsctoNnl,Alberto JoãoCardosoGonçalvcsJardim.
Resoluçãon." 70612000
Considerandoque é objectivo desteGoverno Regional
a conf"crirmaiortranspaindispensáveis
criar inlia-estruturas
rônciaao MercadoAgrícola Regionale proporcionarcondiçõcs à integraçãoa jusantedo sectorprodutivo,bem como
Hortonasproduções
pcrrritir o aumentoda competitividade
-Fr ut í c olas
r egion a i s ;
que lèita a pesquisano local seencontrouum
Considerando
plenamenteo objectivoa que se destina;
terrcÌloquc satisf'az
que com aqueleobjectivoe no que se ref'ere
Considerando
ao concclho da Calheta, Íoi construídoo Centro Horto-Frutícolados Prazeres- e estrut.uras
conexas- sobredois
prédiosrústicoslocalizadosao Sítiodo Pico dosFachos,Íieguesiados Prazeres,concelhoda Calheta,colrì uma áreatotal
propriedade
da Sra.
dc trezentose noventametrosquadrados,
pela Sra. Inês de Jesus
Isabel Rosa Pereira,representada
Jardim;
aindaque,querdo pontode vistaeconómico
Considerando
e financeiro,de acordocom a avaliaçãoefectuadapor perie segurança
tos, quer do ponto de vista da operacionalidade
daqueleCentroHortoao bom í'uncionamento
indispensável

-Frytíoola,encontra-se
plcnamentejustificadoa conveniênda Regiãona aquisiçãode tal prédio.
cia e o intercsse
Ncstesternlos,o Conselhodo Governoreunidoem plenárioern l8 de Maio de 2000,resolvcu:
e oitentac
Um - Adquirir,pelo valor global de seiscentos
dois mil e quinhentosescudos,à Sra. Isabel Rosa Pereira,
viúva, residentcao Sítio do Lornbo da Velha,freguesiados
pela Sra.Inêsde
Prazeres,conoelhoda Calheta,representacla
JesusJardim,residenteao Sítio do Lombo da Velha,Íiegueconcelhoda Calheta.Um - Prédiorústicoe
sia dos Prazeres,
com a âteade cem
rústicase construídas,
suasbenÍ'eitorias
metrosquadrados,localizadono Sítio do Pico dos Fachos,
trcguesiados Prazeres,concelhoda Calheta,conÍrontando,
no scu todo, do Norte com Virgínia Agrela Farinha,a Sul
com Domingos Sardinha Pereira, a Leste com Augusta
Sardinhae a Oestccom FranciscoAgrelaFarinha,inscritona
Matriz Predialrespectivasob o artigo três mil quinhcntose
scssentae sete,não descritona Conservatóriado Registo
Prcdial da Calheta,aquisiçãoque será Í'eitapelo preço de
centoe setentae cinco mil escudos;Dois - Pródiorústicoe
com a árcade duzenrústicasc construídas,
suasbenf'eitorias
localizadono Sítio do Pico
tos c noventametrosquadrados,
dos Fachos,Íieguesiados Prazercs,concelhoda Calheta,
conlrontando,no seu todo, do Norte com Rosa de Jesus,
Jardim,a Lestecom
viúva, a Sul com Maria da Encarnação
o Valadoe a Oestccom Manuel Januário,inscritona Matriz
Predialrespectivasob o artigotrêsmil quinhentose noventa
do RegistoPredialda
c nove,não descritona Conscrvatória
Calhcta,aquisiçãoque será Íèita pelo preço de duzentosc
sob
inscritona Matriz Predialrespectiva
noventamil escuclos
o artigotrêsmil quinhentose noventae nove,nãodescritona
do RegistoPredialda Calheta,aquisiçãoque
Conservatória
serárealizadapelopreçode quinhentose setemil e quinhentos escudos.
Dors - Aprovar a minutado respectivocontratoque Íìca
arquivadoem processopróprio na SecretariaRegionalda
Agricultura,Florestase Pescaspara outorgarna escritura
públicaque titularáo sobreditocontratode aquisição.
tem cabimentono orçamentoda Regiãopara
Estadespesa
zero,cinco,Capítulocinco,
o ano de dois mil, na Secretaria
zero, Divisão dois, cinco, Subdivisãozero, três, ClassificaçãoEconómicazero, sete,ponto, zefo, um, ponto, zero,
ponto,um.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
GovenNoRsctonnl, Alberlo JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon." 70712000
Considerandoque é objectivo deste Governo Regional
is a confbrirmaior transpaindispensáve
criar inÍra-estruturas
rênciaao MercadoAgrícolaRegionalc proporcionarcondiçõesà integraçãoa jusantedo sectorprodutivo,bem corìo
nasproduçõesHortopermitiro aumentoda competitividade
-Frutícol as
regi onai sl
que fèitaa pesquisano local seencontrouum
Considerando
plenamente
o objectivoa que se destina;
terrenoquc satisf'az
que com aqueleobjectivoe no que se refere
Considerando
ao concelho da Calheta,Íoi construídoo Centro Horto-Frutícolados Prazeres- e estruturasconexas- sobreum prédio rústicolocalizadoao Sítio do Pico dos Fachos,Íreguesia
dos Prazeres,concclho da Calheta,com uma área total de
duzentos metros quadrados, propriedacledo Sr. José
FranciscoAraújo c esposa;
aindaque,querdo pontode vistaeconómico
Considerando
por perie f inanceiro,de acordocom a avaliaçãoef'ectuada
e segurança
tos, quer do ponto de vista da operacionalidade

':::fr::::t:i:

Núrntio.45.
indispensável
ao bom ÍuncionamentodaquelcCcntroHorto-Frutícola.encontra-se
justificado a conveniênplenamente
cia e o interesscclaRegiãona aquisiçãode tal prédio.
Nestestermos,o Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l8 de Maio de 2000,resolveu:
Uv - Adquirir ao Sr.JoséFranciscoAraújo casadoem
regime de comunhãode adquiridoscom FelizbelaTrezia
CarornbaAraújo, residentesno Sítio do Jardim Pelado,freguesiados Prazeres,
concelhoda Calheta,um prédiorústico
rústicase construídas,com a área de
e suas benf-eitorias
duzentosmetrosquadrados,localizadono Sítio do Pico dos
Fachos,Íreguesiados Prazeres,concelhoda Calheta,conÍiontando,no seu todo, do Norte com João Franciscoda
Ponte,a Sul com António Franciscoda Ponte,a Lcste com
JoséFranciscoda Pontee a Oestecom a Vereda,inscritona
Matriz Predialrespectivasob o artigo três mil quinhentose
oitentae nove, não descrito na Conservatóriado Registo
Prcdialda Calheta,aquisiçãoque seráf-eitapelo preçode trezentose cinquentamil escudos.
Dols - Aprovar a minuta do respectivoconl.ratoque fica
arquivadoem processopróprio na SecretariaRegionalda
Agricultura,Florestase Pescaspara outorgarna escritura
públicaque titularáo sobreditocontratode aquisição.
Estaclespesa
tem cabirnentono orçamentoda Regiãopara
o ano de dois mil, na Secretariazero,cinco,Capítulocinco,
zero, Divisão dois, cinco, Subdivisãozero, três, ClassificaçãoEconómicazeÍo, sete,ponto, zero, um, ponto, zero,
p o nt o,um .
Do
Presidênciaclo Govcrno Regional. - O PnESIDENTE
GovEnNoREctoNRl,Alberto JoãoCardosoGonçalvcsJardim.
Resoluçãon." 708/2000
Considerandoque é objectivo deste Governo Regional
indispensáveis
a conÍèrirmaiortranspacriar inlra-estruturas
rênciaao MercadoAgrícola Regionale proporcionarcondiçõesà integraçãoa jusantedo sectorprodutivo,bem como
nasproduçõesHortopermitiro aumentoda competitividade
-Frutícolasregionais
;
que f-eitaa pesquisano localseencontrouum
Considerando
terrenoque satisfa2plenamenteo objectivoa que se destina;
que com aqueleobjectivoe no que se rcf'ere
Considerando
ao concelho da Calheta, fbi construídoo Centro Horto- e estruturas
-Frutícolados Prazeres
conexas- sobreurn prédio rústicolocalizadoao Sítio do Pico dos Fachos,fì'cguesia
concelhoda Calheta,com uma áreatotalde tredosPrazeres,
propriedadeda Sra.Maria Gomes
zentosmetrosquadrados,
d c J c s usCaix eir o :
aindaque,querdo pontode vistaeconómico
Considerando
por peric financeiro,de acorclocom a avaliaçãocÍ'cctuada
e segurança
tos,quer do ponto de vista da operacionalidade
indispensável
ao bom funcionamento
daquelcCcntroHorto-Frutícola,encontra-se
plenamentejustificadoa convcniência e o interesseda Regiãona aquisiçãode tal prédio.
Nestestermos,o Conselhodo Governoreunidoem plenário em l8 de Maio cle2000,resolveu:
Uv - Adquirir à D. Maria Gomes de JesusCaixeiro,
viúva, residenteao Sítio da Igreja, freguesiados Prazeres,
concelhoda Calheta,um pródio rústicoe suasbenfeitorias
Çom a 6treade trezentosmetros quadrados,inscrita na respectivamatriz sob o artigo três mil quinhentose sessenta
e
do
seis,prédioque não se encontradcscritona Conservatória
RegistoPredialda Calheta,parcelaque confrontapelo Norte
oom Manuel Gonçalves Julião, do Sul com Domingos
Sardinha,Leste com Manuel SardinhaPereiraDoirado e
Oestecom o Caminho,aquisiçãoque seráÍèitapelo preçodc
quinhentose vinte e cinco mil escudos.

Dots - Aprovar a minuta do respectivocontratoque Íìca
arquivadocm processopróprio na SecretariaRegionalda
Agricultura, Florestase Pescaspara outorgar na escritura
públicaquc titularáo sobreditocontratode aquisição.
Estadespesatem cabimentono orçamentoda Regiãopara
o ano de dois mil, na Secrctariazero,cinco,Capítulocinco,
zero, D i vi são doi s, ci nco, S ubdi vi sãozeÍo, tr ôs, Classilì caçãoEconómicazero, sete,ponto, zero, um, ponto) zero)
ponto,um.
Presidênciado Governo Regional. - O PnsslDENrEDo
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovenNoRecloNRt-,
Resoluçãon.'70912000
que o Segurode Resesse destinaa comConsiderando
da reprovaçãototal ou parcial
pensaros prejuízosresultantes
de gado bovino,ocorridanos matadourose casasde matança
verificadasna inspecção
da R.A.M. motivadapor surpresas
post-mortemde resesaprovadasna inspecçãoem vida;
a Portarian." 14193,de 26 de Fevereiro,
Corrsiderando
que aprovao Regulamento
do Segurode Resesda R.A.M. e
o dcspachode l8 de Março de 1993do SecretárioRegional
de Agricultura,Florestase Pescasque f ixa o prémio do
Segurode Resese o preçoparaefèitosde cálculodasindemnizações,
o Conselhodo Governorcunidoem plenáriocm l8
de Maio de 2000,resolveuatribuiràsentidadesabaixodesignadasos seguintessubsídios:

...205.692$00
DEABREU
JOSE
CREGORIO
.......64.57.5$00
ILDAMARIADEGOUVEIA
. . 86. 310$00
MA N U EFR
L A N ÇC
A A B OZ......
... . . . . . . . t 91. 160$00
A N TOR
JOÃ OP E S TA NJU
JOR GE
C A TA N H O................. ...... . . . . . . . . . 301. 346$00
JOS E
.......... . . . . . . . . . 570. 05- 5$
E S MOTTA D
LD
AA
. .
.....208.006$00
GAMA& CAMA
174. 510$00
B OV TMA D E TR
.............
A
e
Estessubsídiostotalizamo montantede 1.807.654$00,
têm cabi mento orçamental na rubri ca: S ecr et ar ia05,
00, C ódi go05. 04. 01A
C apítul o02, D i vi são01, S ubdi vi são
- Subsídios- Famílias- EmpresasIndividuais- Segurode
Rcses.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
GovEnNoREctoNRl,Alberlo JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon." 710/2000
que o "CentroInfantilD. Maria Eugéniado
Considerando
que desenvolve
a suaactividade
Canavial"é umaAssociação
no âmbitoda educação/ensino;
Considerandoo contributo da mesma para o Sistema
Educativoda RegiãoAutónomada Madeira.
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l8 de
Maio de 2000,resolveu:
1 - Celebrar um contrato-programacom o "Centro
Infantil D. Maria Eugéniado Canavial",tendo em
vistaa realizaçãodo seguinte:
Promover como Instituição Particular de
a)
SolidariedadeSocial as valências:crechee
jardim de infância;
de Ensino
Promovercomo Estabelecimento
b)
Particulare Cooperativoo 1."ciclo do ensino
básioo.

24 de Maio:der,:2000

2-

3-

previstasno númcdasactividades
Paraa prossecução
ro anterior,concederao "Centro Inf-antilD. Maria
financcira
Eugéniado Canavial"ulnacomparticipação
m c ns al m éd i a d e 3 1 .2 9 2 e s c u d o sp o r cri ança/
aluno, que não excederáo valor anual máximo de
uffÌalotaçãode 462
escudos,abrangendo
86.141.124
:
assimdistribuídos
crianças/alunos,
Na áreada InstituiçãoParticularde Solidarica)
dadcSocial,204 crianças;
Particulare CoopcNa áreado Estabelecimento
b)
rativo.258alunos
O contrato-programaa celebrar com o "Centro
InÍantil D. Maria Eugéniado Canavial"terá a duração dc 6 mcses,produzindoeÍèitosa partirde l5 de
Março e términusa 3l de Agostode 2000.

4 - Aprovar a minutado contrato-programa
5 - Mandataro SecretárioRegionalda Educaçãopara,
da RegiãoAutónomada Madcira,
cm representação
processoe outorgaro contrato.
respcctivo
o
claborar
Do
Presidênciado Govcrno Regional.- O PnESIDENTE
Jardim.
Gonçalves
João
Cardoso
Alberto
GovEnNoRsctoNRI-,
Resoluçãon.'7t\/2000
Considcrandoquc a"Cruz VermelhaPortuguesa"é uma
Associação,que cntre outrasatribuiçõcs,desenvolvea sua
actividadeno âmbito da educação/ensino;
o contributo da mesma para o Sistcma
Consiclerando
Educativoda RcgiãoAutónornada Madeira.
O Cons elhoc lo Go v e rn ore u n i d oe m p l c n á ri oe m l 8 de
Ma i o de 2000,r es ol v e u :
I - Celc br ar um c o n tra to -p ro g ra mac o m a " C ruz
VerrnelhaPortuguesa"titular do Jardimde Infância
Donamina,tendoem vistapromoveras valênciasdc
c r c c hce jar d i m d e i n l â n c i a .
2-

da actividadeprevistano núnlero
Paraa prossecução
anterior,concederà "Cruz VermelhaPortuguesa"
t it ular do J a rd i md c In Íâ n c i aD o n a n l i n au, t ttacol Ìl participaçãofinanccira mensal rnécllacle 32.456
c s c udospor c ri a n ç aq, u c n ã o c x c e d c rioi v a l oranual
rnáxitt-todc 26.614.110escudos,abrangendoul.Ìla
lot aç ãode 8 2 c ri a n ç a s .

3-

a celebrarcoma "CÍuzVermelha
O contrato-programa
Portuguesa"titular do Jardimde InfânciaDonamina'
teráa duraçãode l8 meses,produzindoefeitosa partir
cle 15 de Março de 2000 e términusa 3 I de Agostode
2001.

4 - Aprovar a ntinutado contrato-programa'
5 - Mandataro SecretárioRegionalda Educaçãopara,
da RegiãoAutónomada Madeira,
cm representação
clabctraro rcspectivoprocessoe outorgaro contrato.
Do
do Governo Regional.- O PnESIDENTE
Prc'sidcìncia
(ì,,rr i.R\o Rr.ctctrrt-.
Jardim.
Gonçalves
AlbertoJoãoCarcloso

Resolução n." 71212000
dos Sacerdotes
que a "ProvínciaPortuguesa
Consideriindo
cloCoraçãode Jesus"titular do ColégioMissionárioSagrado
Coração,PessoaColectivaReligiosa,se enquadr!Ìnos princípios gcrais,linalidadec objcctivosdo SistemaEducativoda
ResiãoAutrinomada Madeira.
b Conselhodo Governoreunidoem plcnáriocm l8 de
Maio de 2000,resolveu:
1 - Celebrar um contrato-programacom a "Província
do CoraçãocleJcsus"titudos Sacerdotes
Portuguesa
lar do ColégioMissionárioSagradoCoração,enquanto
Eclesiásticoe Missionário,tendoem
Estabelecimento
vistaprornovero 3.'ciclo do EnsinoBásico.
previstano número
2 - Paraa prossecuçag
9.1activida{e
dos Sacerantenol,concederà "ProvínciaPortuguesa
clotesdo Coração de Jesus" titular do Colégio
MissionárioSagradoCoração.uma comparticipação
Íìnanceiramensal módia de 40.929 escudospor
aluno, que não cxcederáo valor anual rnáximode
23.329336escudos,abrangendouma lotaçãode 5l
al unos.
3-

a cclebrarcom a "Província
O contrato-pl'ograma
Portuguesados Saccrdotesdo Coraçã-ode Jesus"
titulaido ColégioMissionárioSagradoCoração,terá
a duraçãode l8 meses,produzindoelèitosa partirde
15 dc Março de 2000 e términusa 3 I de Agosto de
a partir desta
automaticamente
2001,renovando-se
datapor anosescolares.

4 - Aprovara minutado contrato-programa.
5 - Mandataro SecretárioRegionalda Educaçãopara,
da RcgiãoAutónomada Madeira,
cm represcntação
elaboraro respectivoprocessoc outorgaro contrato.
Do
Prcsidênciado Governo Regional' - O PneSIDENTE
GovEnNoREcroNnl,Alberlo JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon." 71312000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l8 de
Maio cle 2000, resolvcu atribuir à Cânlara Municipal da
RibeiraBrava,nos tetmosdo dispostotto n." 4 do artigo4.'
clo Decreto Legislativo Regional n.o 4-N200044, de 9 de
Fevereiro,a importânciade 848.640$00,conto apoio I'inanà realizaçãoda obra "Construçãoda E,'M'
ceiro necessárió
1068 cntrc a E.M. 537 (Eira do Neto) e Eira do Morão da rcÍ-eRibeiraBrava",intcgradano Pliinodc Invcstimentos
rida Autarquia.
Estadeipesatem cabimentona Secretaria03, Capítulo50,
Económica08.02.05,
DivisãoI l, Subdivisão08, Classifìcação
de Capital- AdministraçãoLocal).
AlíneaN (TransÍèrôncias
Do
Presidênciado Governo Regional' - O PnnSIDENTE
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardirn.
GovEnNoREctoNRI-,
Resoluçãon.'714/2000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l8 de
Maio de 2000, resolveuatribuir à Câmara Municipal de
Câmarade Lobos,nos temos do dispostono n.o4 do artigo
4.'clo DccretoLegislativoRegionaln'" 4-N2000lN4,de 9 de

F ev er eir o,a im p o rtâ n c i ad e 1 .5 3 5 .8 5 7 $ 0 0como
,
apoi o
fìnanceironecessárioà rcalizaçãoda obra "Construçãodo
C.M. entre a E,.M. 544 (Caminho Grande e Preces)e a
m es m aE . M . ( P o n ted o Sa b i n o ),i n c l u i n d oR a malparaa E .R .
214 (Pontc dos Frades)",inl.egradano Plano de Investimentosda ref'erida
Autarquia.
Estadespesatem cabimentona Secretaria03, Capítulo50,
Divisão1l, Subdivisão
02, ClassiÍìcação
Económica08.02.05,
AlíneaE,(TransÍ'erências
dc Capital- AdministraçãoLocal).
Presidênciado Governo Regional. - O PnEstDENTE
Do
GovEnNoREcToNRI-,
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.' 715/2000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l8 de
Maio de 2000, resolveu atribuir à Câmara Municipal do
Funchal,nos termos do dispostono n.o 4 do artigo 4." do
Decreto Legislativo Regional n.o 4-N2000/M, de 9 de
Fev er eir o,a imp o rtâ n c i ad e 1 .1 8 6 .2 9 7 $ 0 0como
,
apoi o
Íìnanceironecessário
à realizaçãoda obra "Alargamentodo
Bcco do Transval- SantaMaria Maior", integradano Plano
de Investimentos
da refèridaAutarquia.
Estadespesatem cabimentona Secretaria
03, Capítulo50,
DivisãoI l, Subdivisão
03. ClassiÍìcação
Económica08.02.05,
AlíneaU (TransÍ-erências
de Capital- AdministraçãoLocal).
Presidênciado Governo Regional.- O PnEsTDENTE
Do
GovEniloREcroxnl.Alberto JoãoCardosoGoncalvesJardini.
Resoluçãon." 71612000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l8 de
Maio de 2000, resolveu atribuir à CâmaraMunicipal do
Funchal,nos termos do dispostono n.o 4 do artigo 4.' do
Decreto Legislativo Rcgional n.o 4-N20001M, de 9 cle
Fev er eir o,a im p o rtâ n c i ad e 1 .4 1 4 .5 1 2 $ 0 0como
,
apoi o
financeiro necessárioà realizaçãoda obra "Arranjos Urbanísticosno Centrodo Funchal",integradano Planode Investimentosda rcÍèridaAutarquia.
Estadespesatem cabimentona Secretaria03, Capítulo50,
DivisãoI l, Subdivisão
03, ClassiÍìcação
Económica08.02.05,
AlíneaP (TransÍ'erências
de Capital- AdministraçãoLocal).

Resoluçãon.'71812000
que,atravésdo DecretoLegislativoRegional
Considerando
n." l9l99lM, de I de Julho, a APRAM - Administraçãodos
jurÊ
Portosda RAM, institutopúblicodotadode personalidade
dica de direito público c de autonomiaadministrativa,fìnanceirac patrimonial,é transl'onnada
em sociedadeanónimade
públicos
capitaiscxclusivarncntc
;
Considerandoque as atribuiçõesda APRAM - Administraçãodos Portosda RAM em rnatériade prestaçãode servipelaAPRAM - Administraçãodos
ços públicosé assegurada
Portos da RAM. S.4., pelo que o caráctere naLurezados
investimentosportuáriosse revestemde rnani{bstointeressc
públicoregional;
que pelaResoluçãon." 168de 03.02.2000,
Considerando
o Conselhodo Governoaprovouo Planode Investimentos
da
APRAM, S.A. para o ano 2000, por se trataremde projectos
de investimentosque se integram no Plano Regional de
parao respectivosector;
Desenvolvimento
que,dadaa nalurezados investimentos,
os
Considerando
quaisenvolvemavultadosmeiosmonetários,
e a indefinição
dosíundoscomunitários
do III QCA, aAPRAM, S.4., recorreu ao financiamentobancáriopara assegurara execuçãodo
parao ano em curso.
Planode Investimentos
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioern 18 de
Maio de 2000,resolveu:
1-

Concedero aval da Regiãoà APRAM, S.4., nos termos do dispostono artigo 7.' do Decreto RcgulamentarRegionaln." 23/791M.de 16 de Outubropara
garantiruma operaçãode aberturade cróditojunto do
B anco C omerci al P ortuguês,S .A . e do Banco
Portuguêsdo Atlântico,S.4., sob a Íorma de autorização de descobertoem contasde depósitoà ordem, até
ao montantede 6.000.000.000$00,
repartidoem partes
iguaispclosBancos.

2 - A operaçãode créditodestina-se
a garantiro Iìnanciamentodo Planode Investimentos
da APRAM, S.A.
para o ano de 2000.
3 - As condiçõesessenciais
do aval são as que constam
no respectivoCertificadode Aval.
4 - Mandataro SecretárioRcgionaldo Planoe da Coordenaçãode outorgaro respectivotermo de aval.

Presidônciado Governo Regional. - O PnEsTDENTE
Do
GovEnNoREcroNRl,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Presidênciado Governo Regional. - O PneStDENTE
Do
GovEnNoREctoNRl,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resoluçãon.'7I712000

Resoluçãon." 7t9/2000

O Cons elhod o Go v e rn oreu n i d o c m p l e n á ri oem l 8 de
Maio de 2000, resolveu atribuir à Câmara Municipal da
RibeiraBrava,nos termosdo dispostono n." 4 do artigo4.o
do Decreto Legislativo Regional n.o 4-A/2000/M, de 9 de
F ev er eir o,a imp o rtâ n c i ad e 1 0 .5 5 6 .0 0 0 $ 0 0,
como apoi o
Íìnanceironecessárioà realizaçãoda obra "Construçãoda
E,.M.que liga o Sítio do Moreno ao Barreiro,passandopor
Terça,Vale e Cabouco- RibeiraBrava". integradano Plano
de Investimentos
da reÍèridaAutarquia.
Estadespesalem cabimentona Secretaria
03, Capítulo50,
DivisãoI l, Subdivisão
08, ClassiÍìcação
Económica08.02.05,
AlíneaM (TransÍ-erências
de Capital- AdministraçãoLocal).

O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l8 de
Maio de 2000,resolveuaprovaro Mapa de Trabalhosa Mais
da empreitadade "Construçãodo Polidesportivodo Rosário
- São Viccnte",no montantede 5.993.000$00a acrescerde
IVA à taxa em vigor.
Mais resolveucelebrarcontratoadicionalparaa execução
dos correspondentes
trabalhos,conì o adjudicatárioda reÍè"cIESTAS
rida ernpreitada
& cASTANHO,
LDA.",sendoo cabimento orçamentalasseguradopela rubrica: Secretaria06,
C apítul o 50, D i vi são l l , S ubdi vi são08, ClassiÍ ì cação
Econórnica07.01.04,do Orçamentode Receitae Despesada
RegiãoAutónomada Madeira.

Presidênciado Governo Regional. - O PnestDENrE
Do
GovERNoREctoNal,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Presidênciado Govcrno Regional. - O PnpstDENTE
Do
GovEnNoREctoNRI-.
Alberto JoãoCardosoGoncalvesJardim.

Resoluçãon.' 72012000

Resoluçãon.'72212000

O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 18 de
Maio de 2000, tendo em conta:
de
da Resoluçãon.o1966199,
1) O teordosconsiderandos
29 de Dezembro,que à presentesão também aplicáse consideramreproduzidos.
veis e, por conseguinte,
2) Que existemcondiçõespara se poder procedera uma
quinta liquidação de parte da dívida assumidapela
Regiãoreferentea encargostransitadosdo Institutode
Gestãoda Agua repoftadosa 3l de Dezembrode 1999.
Resolveu:
Determinarque a IGA, S.A. se substituaà Regiãona
liquidação de parte dos encargosdo Instituto de
Géstão da Agua transitadosa 3l de Dezembrode
a seu
1999, autorizando uma quinta transÍ-erência
Íãvor, consignadaao reembolsoantecipadode despesa de investimentorealizadosaté essa data. no
valor de trezentosmilhõesde escudos,não integráparaeÍ'eitosfiscais.A
vel nos proveitosda sociedade
presente despesa tem cabimento orçamental na
Secretaria06, Capítulo50, Divisão 36, Subdivisão
01, Clas s i fi c a ç ã oE c o n ó mi c a0 8 .0 1 .0 1do Orçamento da Região para 2000.

Considerandoque a naturezados serviçosprestadospelas
Unidadesde Saúdese revestemde carácteressenciale permanente,para o bem-estarda populaçãoda RAM;
Considerandoque a prestaçãodaquelesserviços,nem
sempreé temporalmentecompatívelcom as tramitaçõessubjacentesà aquisiçãode bense scrviçospor partedas instituiçõespúblicas;
Considerandoque se aguardamos ulteriorestrâmitesdos
s entretantodesencadeados.
ajustamentosorçamentai
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 18 de
Maio de 2000, resolveuautorizar o Conselhode Adrninistraçãodo Centro Hospitalardo Funchala procederà ugyt-tição dos bensa que se referemos processosINCI 2000R023,
INCP2000R027,Adicional. 3PR20000051,3PR20000052,
5PR20000015 Adicional, I4D20000078 Adicional,
1AD2000I 176, I AD20001I 93, I AD2000I 194, lAD2000 I 205,
1AD20001206,1AD20001201,bem como ao processamento
despesas.
dasrespectivas

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

Resolução n." 72312000

Resoluçãon,'72112000
O Serviçode Acolhimentode Doentes.serviçodo Centro
Regionalde Saúdea funcionarem Lisboa na Av. Defensores
de Chavesn." l5 gavetocom a AvenidaPraiada Vitória n''
35, necessitacom urgênciade encontrarum espaçode parpara a viatura que lhe estáadstrita;
queamento
que essaviaturaÍoi objectode sucessivos
Considerando
na via pública causando
vandalismospor Íìcar estacionada
estragoscuja reparaçãoenvolveuelevadasverbas;
deve situarConsiderandoque o parquede estacionamento
-se à mais curta distânciado Serviço de Acolhimento de
Doentesporqueé fiequentea suautilização;
que a viaturaé um veículode elevadovalor
Considerando
económico, essencial ao funcionamentodo Serviço de
Acolhimentode Doentes;
localizado
Considerandoque o parquede estacionamento
no endereçoatrásreferido é aqueleque ofereceas melhores
condiçõesde segurançana rua onde se encontrainstaladoo
Serviço de Acolhimento de Doentes,porque é fechado,
cobertoe com vigilância própria;
Considerandoa elevadasolicitaçãoque o parquede estacionamentotem pelo facto de ofèreceras melhorescondições
de parqueamentode viaturas,e pelosdemaisfundamenloliá
adúzidos, deliberou-setomar de arrendamentoo referido
espaçode parqueamento.
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 18 de
Maio de 2000, resolveuo seguinte:
Autorizar o arrendamentocom dispensade oferta
em Lisboa
pública 9" uq espaço.deparqueamento
paraapoio ao Serviçode Acolhimentode Doentesdo
Centro Regionalde Saúde.
Mais deliberou mandatara Presidentedo Conselho
de Administração, Dr." Maria Ermelinda Nunes
PestanaAlves, parainstruiro processoadministrativo
e outorgaro respectivocontratode arrendamento.
Presidênciado Governo Regional. - O PnpslDENrEDo
GovEnNoREctoNal, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnnSIDENTE
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Govnnno RectoNRt-,

Considerandoo interessede que se revestepara a Região
Autónoma da Madeira a realizaçáo,no seu território, de
eventosdesportivosque resultemnuma atracçãoturística;
Consideiandoque, emborao GovernoRegionalcontinue
a defender,e a pôr em práticamedidasque alertema populaçãopara os maleÍíciosdo tabaco,entre as quais se conta a
proibição de publicidadea este produto, urge defenderos
da Região em casos devidainteressessócio-económicos
mentejustificados,como é a Prova da Taça de Portugalde
Karting, que irá realizar-seno próximo mês de Outubro,na
Ilha de Porto Santo;
- Karting,Serviçose Hotelaria,
quea BETAMAR
Considerando
paraaÍìxarpublicidadede tabaco.
Lda.,solicitouautorização
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l8 de
Maio de 2000,resolveu:
Lo - AutorrzaÍ,ao abrigo do dispostono art." l5'" do
DecretoLegislativo Regional n." 10/84/M,de 20 de
Agosto,que sejaÍèita publicidadede tabaco,durante
a reahzaçãodas provas, no Kartódromo do Porto
Santo.
não envolvequalquerresponsabili2." - Estaautorização
cladedo GovernoRegionalperanteos concessionários
de publicidade.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PneslDENrE
GovEnNoRnctoNal, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim'
Resoluçãon.'724/2000
Considerandoque os bancosdasIgrejasdo EspíritoSanto
e da Piedade,no Porto Santo,apresentamum elevadograu
já não oferecendoo mínimo de conforto aos
de degradação,
que as frequentamregularmente;
paroquianos
Considerandoque para superaressacarênciae devolvera
essasIgrejas a dignidadeque deve caraçtenzaros templos
religioús que sãovisitadospor um númeroelevadode pessoaÀ,turistasinclusive,a Paróquiado Porto Santopretende
adquirirnovosbancos;

Considerandoque o preço dessesbancosultrapassaos
seis mil e oitocentoscontos,não dispondoa Paróquiado
Porto Santo de meios financeirossufìcientespara suportar
e S S E SC u S t o S ;

Considerando
aindaa importânciae a necessidade
da preservaçãodos templos religiososque fazem parLeinl.egrante
do patrimónioartísticoe cultural,bem como do roteiro turístico da RegiãoAutónomada Madeira.
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l8 de
Maio de 2000,resolveu:
I - Celebrar um contrato-programacom a Fábrica
Paroquialde NossaSenhorada Piedade,Paróquiado
PortoSanto,tendoem vistao financiamento
da aquisição de novos bancospara as Igrejasdo Espírito
Santoe da Piedade.

Considerandoser prioritária uma intervenção urgente
paraa ampliaçãoda escola,de modo a estaroperacionalem
Setembrodo correnl.eano.
Assim,não sendotal objectivocompatívelcom os prazos
exigidospelosConcursosPúblicos,limitadosou por negociação, o Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 18 de
Maio de 2000,resolveu,ao abrigodo art.o136.",tr.o1, alínea
c) do Decreto-Lein.o59199,de 2 de Março, autorizaro recurso à modalidadede ajuste directo, com consultaa cinco
empresasde reputadocurrículo em construçõesescolares.
paraa empreitada
de "Redimensionamento
da EscolaBásica
- Santa
do PrimeiroCiclo e Pré-Escolarda lgreja-Camacha
CÍut", sendoa coberturaorçamentaldadaatravésda rubrica:
Secretaria06, Capítulo 50, Divisão 05, Subdivisão09,
Classificação
Económica07.01.03,do Orçamentode Receita
e Despesada RcgiãoAutónomada Madeira.

2 - Concederà FábricaParoquialde NossaSenhorada
Piedadeuma comparticipaçãofinanceiraaté,ao monparaa prossecução
tanteglobal de 6.888.000$00
do
projectoprevistono númeroanterior.

Presidênciado Governo Regional. - O PnssrDENrE
Do
GovEnNoRgcroNnl.Alberto JoãoCardosoGoncalvesJardim.

3 - Aprovar a minuta do contrato-programa,que faz
parte integranteda presenteResoluçãoe que Í'ica
arquivadana Secretaria-Geral
paraa
da Presidência,
at r ibuiç ã o d o a p o i o fi n a n c e i ro p re vi sto nesta
Resolução.

Resoluçãon,'72712000

4 - Mandatar o Secretário Regional do Plano e da
Coordenaçãopara em representaçãoda Região
Autónoma da Madeira outorgarno contrato-programa, o qual produziráef-eitosdesdea data da assinatura até 3l de Dezembrode 2000.
5 - As despesas
resultantesdo contrato-programa
a celebrar têm cabimento orçamental 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 fìcaçãoEconómica04.02,01.,alíneaE.
Presidênciado Governo Regional. - O PnEstDENTE
Do
GovenNoREctoNRt-,
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.' 72512000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 18 de
Maio de 2000, resolveurectiÍìcar a Resoluçãon.o 15/2000,
de 6 de Janeiro,nestestermos:
Ondese lê:
"5 - A Rui JoséGonçalvesBarreto(...)",
Deve ler-se:
"5 - A Rui JoséBarretoGonçalves(...)".
Presidênciado Coverno Regional. - O PnesrDENrE
Do
GovERNoREcroNnl,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon." 726/2000
Considerandoque houve um aumento populacionala
nível do Ensino Básico c Pré-escolarno Sítio da lgreja Camacha - Concelho de Santa Cruz, não tendo a actual
Escola Básica capacidadepara absorçãode tão elevado
númerode alunos;
Considerandoque devido à fase eLâriadosfuturosalunos,
não existiamdadosestatísticosque previssemtal incremento
de populaçãoescolar,principalmente
a nível do pré-escolar;

Considerandoque houve um aumento populacionala
nível do EnsinoBásicoe Pré-escolar
no Sítio da Ribeirade
Machico- Freguesiade SantoAntónio da Serra- Concelho
de Machico, não tendo a actual Escola Básica capacidade
para absorçãode tão elevadonúmerode alunos;
que devidoà Íaseetáriados Íuturosalunos,
Considerando
que previssemtal incremento
não existiamdadosestatísticos
de populaçãoescolar,principalmente
a nível do pré-escolar;
Considerandoser prioritária uma intervenção urgente
paraa ampliaçãoda escola,de modo a estaroperacionalem
Setembrodo correnteano.
Assim,não sendotal objectivocompatívelcom os prazos
exigidospelosConcursosPúblicos,lirnitadosou por negociação, o Conselhodo Governoreunidoern plenárioem 18 de
Maio de 2000,resolveu,ao abrigodo art.o136.o,tr.ol, alínea
c) do Decrcto-Lein." 59199,de 2 de Março, autorizaro recurso
à modalidadede ajustedirecto,com consultaa cinco empresas de reputadocurrículo em construçõesescolares,para a
empreitadade "Redimensionamento
da Escola Básica do
PrimeiroCiclo e Pré-Escolar
da Ribeirade Machico - Santo
António da Serra- Machico", sendoa coberturaorçamental
dada atravésda rubrica: Secretaria06, Capítulo 50, Divisão
05, Subdivisão09, ClassificaçãoEconómica07.01.03,do
Orçamentode Receitae Despesada Região Autónoma da
Madeira.
Presidênciado Governo Regional. - O PnnSTDENTE
Do
GovEnnoRectoNRI-,
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 72812000
Considerandoque houve um aumento populacionala
nível do EnsinoBásicoe Pré-escolar
no Sítio do Lombo de
S. João - Concelho da Ponta do Sol, não tendo a actual
Escola Básica capacidadepara absorção de tão elevado
númerode alunos;
Considerandoque devido à fase etánados futuros alunos,
não existiamdadosestatísticos
que previssemtal incremento
de populaçãoescolar,principalmentea nível do pré-escolar;
Considerandoser prioritária uma intervenção urgente
para a ampliaçãoda escola,de modo a estaroperacionalem
Setembrodo correnteano.
Assim, não sendotal objectivocompatívelcom os prazos
exigidospelosConcursosPúblicos,limitadosou por negocia-

ção, o Conselhodo Governoreunidoem plenáriocm l8 de
Maio de 2000,resolveu,ao abrigodo art.o136.',n.ol, alínea
c) do Decreto-Lein.o59199,de2 de Março,autorizaro recurso
à modalidadede ajustedirecto,com consultaa cinco empresas de reputadocurrículo em construçõescscolares,para a
da Escola Básica do
empreitadade "Redimensionamento
Primeiro Ciclo e Pré-Escolardo Lombo dc São João- Ponta
do Sol", sendoa coberturaorçamentaldadaatravésda rubrica: Secretaria06, Capítulo50, Divisão 05, Subdivisão09,
Económica07.01.03,do Orçamentode Receita
ClassiÍìcação
e Despesada RegiãoAutónoma da Madeira.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovenNoRecloNRI-,
Resoluçãon." 729/2000
que o Eng.oManuelRafaelAmaro da Costa
Considerando
prestouà RegiãoAutónomada Madeiraum contributoimpar
â
no sectorda água,modernizandoas suasinÍra-estruturas,
gestãoe a legislaçãoaplicável;
justa
que o ref'eridotécnicoé reconhecido,
Considerando
que,
há
equipa
de
uma
expoente
como o
e unanimemente,
cercade cinquentaanos,deÍìniue construiuum conjuntode
grandesobras que mantêm toda a sua actualidadee importância para o domínio público hídrico regional,dentrodas
quaismereceuma referênciaparticulara redede "levadas",
que qualquerhomenagemao Eng."Amaro
Considerando
da Costasimbolizae corporizatambémum tributo à acção
o seuprojecque concretizaram
colectivados trabalhadores
to nalgunscasoscom prejuízoda própriavida;
por último que estáem vias de conclusão
Considerando
um conjunto de obras no Aproveitamentodos Tornos nas
quais se inclui a maior e mais importanteestaçãode tratamento de águapotável da Madeira.
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l8 de
a títulopóstumoo Eng'"
Maio de 2000,resolveuhomenagear
Manuel RafaelAmaro da Costaatribuindoo seunomeà estação de tratamentode água potável construídano Sítio da
Alegria,Íieguesiade São Roque,no Funchalque irá entrar
brevemente.
em I'uncionamento
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
GovEnNoREcloNal-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 730/2000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l8 de
para a
Maio de 2000, tendo presentea propostaapresentada
"Recuperaçãoda Cobertura da Igreja Matriz do Porto da
CÍuz" resolveu adjudicar a refèrida obra à fìrma Engil So c iedadede C o n s tru ç ã oC i v i l , S .A." , p e l o val or de
64.625.650$00a acrescerdo IVA à taxa em vigor, no prazo
dc trêsmeses.
do contratoescrito
Mais resolveudispensara celebração
ao abrigo do dispostona alíneab) do n.o I do art.o60.odo
os Í'actos
de 8 de Junho,considerando
Decreto-Lein." 197199,
já invocadosna Resolução49312000de 6 tle Abril.
pela
O cabimentoorçamentaldestadespesaé assegurado
rubrica:Secretaria06, Capítulo50, Divisão 45, Subdivisão
05, ClassifìcaçãoEconómica07.01.03,do Orçamentode
Receitae Despesada RegiãoAutónomada Madeira.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O Pna,SIDENTE
GovenNoRsctoNRI-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resoluçãon.'73112000
O Conselhodo Covernoreunidoem plenárioem l8 de
Maio de 2000,resolveurectificaro ponto 3 da Resoluçãon."
de 4 de Maio.
64512000,
Assim,ondese lê:
"3 - A presentedespesaserá suportadapela rubrica da
Secretaria04, Capítulo50, Divisão 03, Subdivisão
Económica 0J .01.04'"
03, ClassiÍìcação
Deveráler-se:
"3 - A prescntedespesaserá suportadapela rubrica da
Secretaria04, Capítulo50, Divisão 03, Subdivisão
Económica07.01.04;'
02, Classificação
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
GovsnNoREctoNnl,Alberto JoãoCzudosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 73212000
que atravésdo DecretoLegislativoRegional
Considerando
n! l9l99lM, de I de Julho, a Administraçãodos Portosda
RegiãoAutónoma da Madeira (APRAM) é transfotmadaem
Administraçãodos Portosda RegiãoAutónoma da Madeira,
s.A. (APRAM, S.A.);
Considerandoque as obrigaçõesdecorrentesdos diversos
investimentosem curso da APRAM, transitaram para a
A P R A M, S .A .;
de não interrupçãona execuConsiderandoa necessidade
ção
- dosdi versosi nvesl .i mentos;
Considerandoque o caráctere a naturezados investimentos portuários,se revestemde interessepúblico relevante;
C onsi derandoque o aumento de capi tal social da
"APRAM, S.A.", tomadaem reuniãoda AssembleiaGeral
de 31 de Março de 2000, seriasubscritopelo accionistada
"APRAM, S.4.", de acordo e nos termos do que constada
acta da AssembleiaGeral, para o efeito reacorrespondente
hzada.
Assim, o Conselhodo Governo reunido em plenário ern
18 de Maio de 2000,resolveuo seguinte:
1 - Autorizaro pagamentoà "APRAM, S.A.", do mona parte
correspondente
tante de 2.391.762.000$00,
de rcalizaçãodo aumento de capital a subscrever
pelaRegiãoAutónomada Madeira.
2 - O presenteencargo tem cabimento orçamentalna
rubrica da Secretaria04, Capítulo 0l - Divisão/
Económica
Subdivisão00.00- CódigoClassifìcação
09.01- A l íneaA .
Presidênciado Governo Regional. - O PnsslDENrEDo
GovEnNoRectoNnL,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim'
Resoluçãon.'73312000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 18 de
Maio de 2000,resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escriturade expropriaçãodas
parcelasde terrenonúmerosoitenta e oitenta e um,
necessáriasà obra de "coNSTRUçÃoDA ESTRADA
MACHICO/
CENTOE UM - VIA EXPRESSO
REGIONAL
- TROÇOMAROÇOS/SERRADO",
em
FAIAL(SANTANA)
que sãoexpropriadosos senhoresJoãoNepomuceno
de Gouveiae mulher;

b)

da Região
Delegar os podercs de representação
da cscritura,no
Autónomada Madcira,na assinatura
S ec r et ár i o R e g i o n a l d o E q u i p a me n to S oci al c
Ambiente.

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnestDENrE
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovEnNoREcroNRt-,

Resoluçãon.'73712000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l8 de
Maio de 2000,resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escriturade expropriaçãoamigável das parcelasde terreno números dezassetee
A, necessárias
à obra de "BENEFICIAçÃo
dezassete

Resoluçãon." 73412000

DO TRAÇADO DA ESTRADA RECIONAL NUMERO CENTO
E UM - TROÇO SÀO VICENTE - PORTOMONIZ - PRIMEIRA
FASE. TUNEIS - EMBOQUILHAMENTO OESTEDO TUNEL

O Cons c lhodo Go v e rn ore u n i d oe m p l e n á ri oem l 8 dc
Maio de 2000,resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escriturade aquisiçãoda parcela
à
dc tcrreno número quarentae dois A, necessária
DA VIA RÁPIDA
CÂMARADE
obra dc "coNSTRUÇÃO

JoÃo DELcADo", em que são expropriadosCarlos
GonçalvcsPestanae mulher;
Dclegar os poderes de representaçãoda Região
da escritura,no
Autónomada Madeira,na assinatura
S ecretári oR egi onal do E qui pamen t o Social e
Arnbiente.

b)

PONTEDOSFRADESLOBOS- RIBEIRABARVA/TROÇO
QUINTACRANDE",em que é cedente a senhora Dona
Maria Figueira;
Delcgar os poderes dc representação da Região
Autónoma da Madeira, na assinaturada escritura,no
Secretário Regional do Equipamento Social e
Ambiente.

Presidência do Governo Regional. - O PnESIDENTEDo
GovEnNo REcroNRt-.Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.

Resoluçãon.' 735/2000
O Conselhodo Governorcunido em plenárioem l8 de
Maio de 2000,resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escriturade expropriaçãoda
parcelade terrenonúmerocentoe cinquenta,necesREGIosária à obra de "coNSTRUçÃoDA ESTRADA
NAL CENTO E UM - VIA EXPRESSO MACHICO/FAIAL

b)

- TRoÇoMARoÇos/sERRADo",
(sANTANA)
em que são
expropriadosos senhoresDona Maria do Rosário
Alves Freitase rnarido;
Dclcgar os poderes de represcntaçãoda Região
da escritura,no
Autónomada Madeira,na assinatura
S ec r et ári o R e g i o n a l d o E,q u i p a m c n toS oci al e
Arnbientc.

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnsStDENTE
GovEnNoRnctoNel,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.'736/2000
O Conselhodo Governoreunidocm plenárioem 18 de
Maio dc 2000,resolveuo seguintc:
a) Aprovar a minuta da escriturade expropriaçãodas
parcelasde terrenonúmerostrinta e três,trinta e quatro, trinta e cinco,trinta e seise trintae sete,necessárias
Do rRAÇADoDA ESTRADA
à obra de "BENEFICIAÇÃo
REGTONALNUMERO CENTO E UM - TROçO SÃO VICENTE
- P O R T OM O N I Z - P R I M E I R A F A S E - T U N E I S - E M B O Q U I LHAMENTO OESTE DO TUNEL JOÃO DELGADO", em que

b)

é, expropriada a senhora Dona Maria Gertrudes
Fernandesde Ponte;
da Região
Delegar os poderes de representação
da escritura,no
Autónomada Madeira,na assinatura
S ec r et ár i o R e g i o n a l d o E q u i p a me n to S oci al e
Ambiente.

Do
Presidênciado Governo Rcgional. - O PnEstDENTE
GovEnNoRectoNnl-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

b)

Do
Prcsidênciado Governo Rcgional. - O PnESIDENTE
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovsnNoRectoNel-,
Resoluçãon.'738/2000
Considerandoque é objectivo deste Governo Regional
a conf'erirmaior transpaindispensáveis
criar infì'a-estruturas
rônciaao MercadoAgrícolaRegionalc proporcionarcondiçõcs à integraçãoa jusantedo sectorprodutivo,bem como
nasproduçõesHortopermitiro aumentoda competitividade
-Frutícol as
rcgi onai s;
que lèita a pesquisano localseencontrouum
Considcrando
o objectivoa que se destina;
terrenoque satisfazplenamente
que com aqueleobjectivoe no que se refère
Considerando
ao concclho da Calheta,foi construídoo Centro Horto-Frutícola dos Prazeres- e estruturasconexas- sobre três
prédiosrústicoslocalizadosao Sítiodo Pico dos Fachos,lrcguesiadosPrazeres,
concelhoda Calheta,com uma áreatotal
dc dois mil e setentametrosquadrados,propriedadedo Sr.
JorgeRodriguesCarrciracasadoem regimede comunhãode
bens com Maria SardinhaAerela Paulo Carreira,ausentes
pelo Sr. JoãoVicl.orRebelo,
ctn ÁÍiica clo Sul, representadã
residenteà Rua do Til n.o 82, freguesiado Imaculado
Coraçãode Maria, concelhodo Funchal;
aindaque,querdo pontode vistaeconómico
Considcrando
e f inanceiro,dc acordocom a avaliaçãoeÍèctuadapor perie segurança
tos,quer do ponto dc vistada operacionalidadc
daqueleCentroHortoao bom funcionamento
indispensável
-Frutícola,encontra-se
justificadoa conveniênplenatnentc
da Regiãona aquisiçãode tal prédio.
cia c o interesse
Nestestermos,o Conselhodo Governoreunidocm plenárioem l8 de Maio de 2000,resolveu:
Urll - Adquirir, pelo valor global de trêsmilhõesseiscentos e vinte e dois rnil e quinhentosescudos,ao Sr. Jorge
RodriguesCarreiracasadoem regimede comunhãode bens
com Maria SardinhaAgrela Paulo Carreira, ausentesen-t
pelo Sr.JoãoVictor Rebelo,resiÁÍ.ica do Sul, representaão
denteà Ruado Til n." 82,Íreguesiado ImaculadoCoraçãode
Maria, concelhodo Funchal,os seguintesprédios: Um com
rústicase construídas,
Prédiorústicoe suasbenfeitorias
a fueade mil e oitocentosmetrosquadrados,localizadono
Sítio do Pico dos Fachos,fieguesiados Prazeres,concelho
no seutodo,do Norte com Manuel
da Calheta,conÍrontante,
FernandesCaçãoe outro, a Sul com a Levada,a Leste com
ManuelAgrelaFogaréuC. e a Oestecom Manucl Gonçalves
Morte Júnior,inscritona Matriz Predialrespectivasob o artigo
três rnil quatrocentose trinta e cinco, não descrito na
do RegistoPredialda Calheta,aquisiçãoque
Conscrvatória
seráÍ-eitapelo preço de três milhõescento e cinquentamil
escudos;Dois - Prédiorústicoe suasbenfeitoriasrústicase

24,',:i.de

construídas,com a âreade centoe setentametrosquadrados,
localizado no Sítio do Pico dos Fachos, Íieguesia dos
Prazeres,concelhoda Calheta,conÍiontante,no seutodo, do
Norte com Agostinho Agrela Farinha,a Sul com Manuel
e do Oeste com
- FernandesCação, a Leste com o Valado
Manuel RodriguesCarreira,inscrito na Matriz Predialrese cinco,não descrito
pectivasob o artigotrês mil seiscentos
na Conservatóriado RegistoPredialda Calheta,aquisição
que será Í'eitapelo prcço de duzentose noventae setemil e
quinhentoscscudos;Três - Prédiorústicoe suasbenÍeitorias
rústicase construídas,com a áreade cem metrosquadrados,
localizado no Sítio do Pico dos Fachos, Iieguesia dos
Prazeres,concelhoda Calheta,confrontante,no seutodo, do
Norte com Manuel InocêncioFernandes,Sul com António
PonteJardimJúnior,a Lestecom Manuel RodriguesCarreira
e a Oeste com Rosa de Jesus,viúva, inscrito na Matriz
Predialrespectivasob o artigo três mil oitocentose vinte c
sete,não descritona Conservatóriado RegistoPredialda
Calheta,aquisição.que será realizadapelo preço de cento e
setentae cinco mil escudos.
Dors - Aprovar a minuta do respectivocontratoque fica
arquivadoem processopróprio na SecretariaRegionalda
Agricultura, Florestase Pescaspara outorgar na escrttura
públicaque titularáo sobrcditocontratode aquis]ção.
Estadespesatem cabimentono orçamentoda Regiãopara
o ano de dois mil, na Secretariazero,cinco,Capítulocinco,
zero, Divisão dois, cinco, Subdivisãozero, três, ClassificaçãoEconómicazeÍo, sete,ponto, zefo, um, ponto, zero,
p o n t o,um .
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PneSIDENTE
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovERNoRectoNRl-,
Resoluçãon." 73912000

-

Considerandoque é objectivo deste Governo Regional
a conferirmaior transpacriar infia-estruturasindispensáveis
rênciaao MercadoAgrícola Regionale proporcionarcondiçõcs à integraçãoa jusantedo sectorprodutivo,bem como
nasproduçõesHortopermitiro aumentoda competitividade
-Frutícolasregionais;
que f-eitaa pesquisano localseencontrouum
Considerando
terrenoque satislàzplenamenteo objectivoa que se destina;
que com aqueleobjectivoe no que se ref-ere
Considerando
ao concelho da Calheta, foi construído o Centro Horto-Frutícolados Prazeres- e estruturasconexas- sobreum prédio rústicolocalizadoao Sítio do Pico dos Fachos,Íreguesia
dos Prazeres,concelhoda Calheta,com uma área total de
quinhentose setentametrosquadrados;
aindaque,querdo pontode vistaeconómico
Considerando
c financeiro,de acordocom a avaliaçãoefectuadapor perie segurança
tos, quer do ponto de vista da operacionalidade
daqueleCentroHortoao bom funcionamento
indispensável
justifìcadoa conveniên-Frutïcola,encontra-seplenamente
cia e o interesseda Regiãona aquisiçãode tal prédio.
Nestestermos,o Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l8 de Maio de 2000,resolveu:
Urra - Adquirir, por escritura de aquisição, a Manuel
Fernandes,proprietário, casado no regime de comunhão
geral de bens com Maria Geralda Capelo Fernandes,residentesno Sítio do Lombo da Rocha,Íieguesiados Prazeres,
concelhoda Calheta,o primeiro, outorgandopor si, e, em
na qualidadede procurador,de Maria Olga
representação,
Fernandescasadaem regime de comunhão geral de bens
com Manuel de Agrela, ausentesem AÍiica do Sul, Jorge
Fernandes,proprietário, casado em regime de comunhão
seralde benscom Maria Edite de Sousadc JesusFernandes,

residentesno Sítio do Lombo do Coelho, freguesia dos
Prazeres,concelhoda Calheta,o primeiro,outorgandopor si,
na qualidadecleprocuradol,de-António
e, em representação,
Fernandescasadbem regime de comunhão de adquiridos
em Africa do Sul' e de
ausentes
com Maria JoséFernandes,
Maria BernardeteFernandescasadaem regimede comunhão
geralde benscom PauloFelix Fernandes,ausentesna Africa
solteira,maior,residente
ão Sul, Maria ConceiçãoFernandes,
ao Sítio do Lombo da Estrela,Íreguesiados Prazeres,concetho da Calheta,EstanislauFernandescasadoem regime de
comunhãogeral de bens com PiedadeCorreia Fernandes,
residenteno Sítio do Lombo do Coelho freguesiados
concelhoda Calheta,o prédio rústicoe suasbenPrazeres,
feitoriasrústicase construídas,com a área de quinhentose
setentametros quadrados,Parcelan." 6J l, localizadono
Sítio do Pico dos Fachos,freguesiados Prazeres,concelho
da Calheta,conÍiontando,no seu todo, do Norte com Jorge
RodriguesCarreira,a Sul com Rosade Jesus,a Lestecom o
Valadó e a Oeste com a Vereda,inscrito na Matriz Predial
e dois,descritona
respectivasob o artigotrêsmil seisçentos
do RegistoPredialda Calhetasob o número
Conservatória
zero, um, zero, sete,seis,barra,uffi, quatro,um, zero' nove'
seis, aquisiçãoque será f'eita pelo preço de novecentose
noventae setemil e quinhentosescudos.
Dols - Aprovar a minuta do respectivocontratoque -fica
arquivadoem processopróprio na SecretariaRegional da
Agricultura,Florestase Pescaspara outorgar.naescritura
públicaque titularáo sobreditocontratode aquis]ção'
Estadespesatem cabimentono orçamentoda Região.para
o ano de dois mil, na Secretariazero,cinco,Capítulocinco,
zero, Divisão dois, cinco, Subdivisãozero, três, ClassificaçãoEconómicazeÍo, sete,ponto, zero, um, ponto, zero,
ponto,um.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim'
GovenNoREcloNal-,
Resolução n." 74012000
que do pontode vistado interessecolectivo'
Considerando
se impõe a construçãode um reservatóriode água para rega
no Sítio da AchadaGrande,freguesiada Boaventura,concelho de S. Vicente;
Considerandoque tal reservatóriose destinaa repor caudais que asseguramo regadio atravésda rede distribuidora
existente:
teráque serconsaindaque tal reservatório
Considerando
truído em terreno situado a jusante da Levada da Achacla
Grancle,localizadaao dito Sítio, Levada que irá garantir o
seuenchimento;
que se encontraassimfbrtementecondicioConsiderando
nado,do ponto de vista técnico,a escolhado terrenoparaa
suaimplantação;
Íìnalmenteque Íeita a pesquisano local se
Considerando
encontrouum terrenoque satisÍazplenamenteo objectivoa
que se destina;
E que de acordocom avaliaçãoefectuadapor peritostambém do ponto de vista económico- fìnanceiro,não há nadaa
ao preçode vendapropostopelos seuspropÌietários'
opor
'
Nestestérmos,o Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l8 de Maio de 2000,resolveu:
Urul- À senhoraMaria Lúcia Fernandes,divorciada,proprietária,residenteao Sítio da Falca de Baixo, freguesiada
na qualiÌloaventura,que outorgapor si e em representação,
daclede procüradora,de Maria PiedadeFernandes,solteira,
maior, rèsidente em Lisboa, e de Graça Fernandesdos
Santos.solteira.maior,residenteem Londres,aos senhores
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José Cipriano Teodoro Fernandescasado em regime de
comunhãogeral de bens com AgostinhaFerreira,residente
ao Sítio da AchadaGrande,freguesiada Boaventura,concetho de S. Vicentee aosFranciscoTeodoroFernandescasado
em regimede comunhãogeralde benscom Maria Conceição
ao Sítio da AchadaGrande,Íreguesiada
Caldeiraresidentes
Boaventura,
concelhode S. Viccnte,JoséAbreu dos Santos,
viúvo, residenteno Sítio da Achada Grande,Boavcntura,
concelhode S. Vicente,um prédiorústicoe suasbenÍ-eitorias,
l oc aliz ado no S íti o d a A c h a d a G ra n d e , fr eguesi a da
Boaventura,concelhode S. Vicente,com a área global no
a desanexar
de um prémetrosquadrados,
solode setecentos
dio rústicocom a áreade mil e quinhentosmetrosquadrados,
parcelaque conÍronta,no seu todo, ao Norte com Josó
Caldeirae Herdeiros,Sul com Manuel PestanaMendonça,
Leste com José PestanaMendonçae Oeste com Quitéria
l o arti go
P c s l. ana
c Hc r de i ro si.n s c ri ton a m a tri zc a d a s trasob
dois mil novecentose sessentae oito, descritona Conservatória do Registo Predial da Comarcade S. Vicente sob o
númeroseismil quinhentose cinquentae oito a folhascento
e setentac cinco do livro B - dezanove,vendaque seráÍ"eita
pclo prcçode dois milhõese cem mil escudos.
Dors - Aprovar a minuta da respectivacscriturade aquicontrato.
siçãoque titularáo ref-erido
TnÊs - Mandatar o SecretárioRegional de Agricultura,
Florcstasc Pcscasparaoutorgarna dita escriturade aquisição.
Estadespesatem cabimentono orçamentoda Regiãopara
zero,cinco,Capítulocinco,
o ano de dois mil, na Secretaria
zero,Divisãozero,seis,Subdivisãozero,quatro,ClassiÍìcação
Económicazefo,
sete,ponto,zeÍo,um, ponto,zero, um.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovEnNoRectoNRI-,
Resoluçãon.' 74112000
a importânciae a necessidade
de desenvolConsiderando
ver e aplicaros sistemascomunitáriosinstituídosparaa proe qualidadcdos
tccçãoe afìrmaçãoda origem,especiÍ'icidade
produtosagrícolasregionais,como unt instrunlentol-undamentalparaorientara políticado GovernoRegionalna criação de melhorescondiçõescompetitivasnos mercadospara
aquelesprodutos;
que a "Agripérola- CooperativaAgrícola,
Considerando
C.R.L.", de acordo com o Despachon." 3/98/M, de 7 de
Outubro,da SecretariaRegional de Agricultura, Florestase
Pcscas,é, a entidade exclusiva beneÍiciáriado uso da
Denominação
de Origem "Anona da Madeira"e, como tal, a
mais vocacionadapara desenvolveras acçõesde marketing
deste importanteproduto da economiaagrícolarcgional,e
assimreforçara suaposiçãoconcorrencialnos mercados.
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l8 dc
Ìt4aiodc 2000,resolvcu:
com a "AgripérolaI - Cclcbrarum contrato-programa
CoopcrativaAgrícola,C.R.L." tendoem vista a reade
liz-açrlo
clc acçõesde marketing,designadamente
prornoção.da Denominaçãode Origem "Anona da
Macicira".qur'rrìo mercadolocal,quernosmercados
ex t er no s .
2 - Paraa prossecução
do pro.jcctoprevistono número
- Cooperativa
Agríanterior,concederà "Agripc<rola
que
c ola, C. R .L ." u m a c o m p a rti c i p a ç ãí'oi n ancci ra
nãoexcederátrêsmilhõesde escudos.
distribuídaem
tranchesanuaisque não podcrãoultrapassar
o rìont ant em á x i mo d e u m m i l h ã od c c s c u d os.até ao ano
2002 inclusivé.

a celebrarcom a "Agripérola 3 - O contrato-programa
a duraçãode três
CooperativaAgrícola. C.R.L." Lcrá.
anos.com início na dataneleestabelecida.
4 - Aprovar a minuta do contrato-programa.
5 - Mandataro SecretárioRegionalde Agricultura,Florestase Pescaspara, em reprcsentaçãoda Região
Autónomada Madeira,elaboraro respectivoprocesso
e outorgaro contrato.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
GovEnnoRecroNll-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon,'74212000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l8 de
Maio de 2000,rcsolveuautorizara rectiÍìcaçãoda Resolução
n." 64ID A j O de 4 dc Mai o.
A ssi m.ondese l ê:
Urvl- Adquirir por escriturade aquisiçãoaos senhores
José Luís de Abreu Rodrigucs, solteiro, Manuel Abreu
Rodriguescasadoem regime de comunhãogeral de bens
com SaraOfélia Flores Guzntan,ausentesem Venezuelae
representadospela senhora Francisca de Aguiar Ferreira
Rocha,casada,residenteao Sítio da Candelária,freguesiada
Tabua,concelhoda RibeiraBravaprédiorústicoe suasbenf'eitorias,localizadono Sítio da Candelária,freguesiada
Tabua,concelhoda RibeiraBrava,com a áreaglobalno solo
metrosquadradosa desanexarde
e dezasseis
dc seiscentos
e noventae scis
um prédiorústicocom a âreade novecentos
metrosquadrados,localizadono Sítio da Candelária.freguesia da Tabua,concelhoda Calheta,parcelaque confronta,no
seu todo ao Norte corì FranciscoAbreu Sá, Sul com
FranciscoGomesBrás,Lestecom Franciscode Abreu Sá e
Oestecom JacintaSantosTique,inscritona matriz cadastral
sob o arti go mi l c oi tcntae novc barra dcz, dcscr it ona
Conservatóriado Rcgisto Predialda Ribeira Brava sob o
númerozero,zeÍo,nove,cinco,sete,barra,zero,cinco,zero,
um. nove.nove.
D eve l er-se:
Uv - Adquirir, pelo valor global de 2.156.000$00,aos
senhoresJosé Luís dc Abreu Rodrigues,solteiro,Manuel
Abreu Rodrigucscasadoem regime de comunhãogeral de
bens com S ara Ofél i a Fl ores Guzman, ausent esem
pela senhoraFranciscadc Aguiar
Venezuela
e representados
FerreiraRocha,casada,residenteao Sítio da Candelârta,freguesiada Tabua,concelhoda RibeiraBrava prédiorústicoe
localizadono Sítio da Candelária,Íreguesuasbenfeitorias,
sia da Tabua,concelhoda RibeiraBrava,com a áreaglobal
metrosquadradosa desae dezasseis
no solo de seiscentos
nexar de um prédio rústico com a área de novecentose
noventa e seis metros quadrados,locahzado no Sítio da
Candelária,Íreguesiado concelhoda Ribeira Brava,com a
metrosquadrae dezasseis
áreaglobal no solo de seiscentos
dos a desanexarde um prédio rústico coln a área de novelocalizadono Sítio
centose noventae seismetrosquadrados,
da Candelária,Íreguesiada Tabua,concelhoda Calheta,parcela que conÍronta,no seu todo ao Norte com Francisco
Abreu Sá, Sul com FranciscoGomes Brás, Leste com
Franciscode Abreu Sá e Oeste com Jacinta SantosTique,
inscrito na matriz cadastralsob o artigo mil e oitentae nove
barra dez, dcscrito na Conservatóriado Registo Predial da
Ribeira Brava sob o número zeÍo, zero, nove, cinco, sete,
barra,zero,cinco,zeto, um, nove,nove.

24 de Maio de,,2000

Dols - Aprovar a minuta do contratode rectiíìcaçãoque
processopróprio na SecretariaGcral da
Í'ica arquiuoão
Presidência. "t-t-r
TnÊs - Mandataro SecretárioRegionalde Agricultura,
Florcstasc Pcscasparaoutorgarna escrituraque rectifrcatá'a
sobreditaaquisição.
DO
presiclênciado Governo Regional. - o PnESIDENTE
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim'
GovenNoRECIoN4I-,
Resoluçãon.'74312000
as razões invocadasnas Resoluçõesn'"'
Consiclerando
de 6 de Maio de 1999e
respecrivamente
651lgge 276120A0,
de 2 de Março 2000;
Íoram
que atravésdas mesmasResoluções,
Considerãnclo
criados a Comissãode Acompanhamentoe Fiscalizaçãodo
SistemaNacional{e InÍormaçãoGeográÍicada RcgiãoAutóatravésda criação-de
nomada Madeirae a suaimplementação
uma comissãoTécnicaque irá implemcntarna Rcgiãoa InÍia-estruturaRegionalde InformaçãoGcográlca (IRIG);
que apóso iniciardostrabalhos
consiclerúdoÍ'inalmente,
de coma necessidade
clestaComissãoTécnica,constatou-se
plementaralguns pontos conccfnentcsà sua organrzaçãoe
Íuncionamento.
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 18 de
Maio de 2000,resolveu:
do SecreI - A ComissãoTécnicafica na dependência
da
Coordenação'
c
Plano
do
Regional
tário
2-

todosos actosnecesSãodelcgadosno coordenador
da comissãodesignadamensáriosao funcionamento
aÍèctasà
tc os cla gcstão das dotaçõesot'çament'ais
comissão,dentro dos limites de competênciaquc
clecorremclalei para os DircctoresRegionais'

da comissãoserão
e o Íuncionamento
3 - A organização
definidos por clespachodo SecretárioRegionaldo
mediantepropostado coorPlanoe da-Coordenação,
denador.
DO
Presiclênciado Governo Regional. - o PnESIDENTE
Alberto JoãoCardosoGonçalvcsJardim.
GovEnNoREclctNRL,
Resoluçãon." 7 43'N2000
considerandoque é política dcste coverno Regio.nal
apoiar e cooperarcom tódas as iniciativasde desenvolvigeral;.
mentolocal que prossigaml-insde interesse.público.
consiclerandoque sc impõc providenciara criaçãode
zonasclotadascle toclosos meios físicos adaptadosàs crescleexpansãodos centrclsdas lreguesias,
centesnecessidades
que
se ref'erea Zonasverdesc polivalenno
nomeadamente,
tes,que sirvamparaconvívio,lazere parquespúblicos,mas
que tambémpossamser usadoscomo zonade vendade produtos agrícolase de artesanato;
Coniiderando que tais espaçosdeverão situar-scem
e I'icar
e convìv.ência
locaisprivilegiadosparaa comunicação
por isôo locilizacloi em zona centrale de Íácil acessode
aglomcradourbano;
qualquer
'
Côns ic lõr an6 oq u e c h e g o u a o c o n h e c i m e ntodeste
Coverno, que encontra-separa venda ury prédio rústico e
urbanosito^aosítiodo Povo,Íreguesiade Gaula,concelhode
pelosladosLestee Sul com
SantaCruz,prédioque cclnÍronta
a Estradae pelo Noitc com a "Casada SagradaFamília"'

prédio que para além de reunir cumulativamenteas
c scrvir os fins em vista,aindapoderá
sobrcditasconcliçõcs
sati sÍ' azcrurìa l egi ti ma aspi ração de l onga dat a da
"Fundaçãoda Casi cla SagradaFamília", de remodclar e
ampliar'a Casa cla SagradãFamília de Gaula, instituição
sócìo - caritativa que tem sido de grande valia, norneadade terccira
mente,pela sua acçãoa Íãvor dos necessitados
concelhomas de toda a Região'e quc
idade,não só claquele
merecepor issotodo o apoiodesteGoverno.
consiclerandoainda que de acordocom a avaliaçãoeÍ'cctuadapor peritos,tarnbémdo ponto de vista cconómico-{'inanccironão há nada a opor ao preço de venda proposto
pelosseusproprietários'
Nestesiermos,o Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l8 de Maio de 2000,rcsoìveu:
Um - Aclquirirpor compra e venda e com dispensade
oÍerrapúblicá,a Lúcia Matos Gabriele maridoAmadeuda
purificaçãoGabriel,casadosno regime da comunJr{ogeral
cte bcns, residentesem Rhode Island, EstadosUnidos da
Améria cloNorte, o prédiorústicoe urbanosito ao Sítio do
Povo, Írcguesiade Caula,concelhode SantaCruz, inscrito
no ,"tp".*tiva matriz a parte rústica sob o art.igo-.90''cla
Secção"Q" e a parteurbanasob o artigo 99lj' p.rédioqu-9I
do RegistoPrcdial
o dóscritona competenteConservatória
dezoitobart'avinte
e
oitocentos
número
o
sob
Cruz
de Santa
e nove Zeronove noventae Sete,onde se acha registadoa
pela inscriçãoG-UM.
f-avordos vcndedores
DO
do Governo Rcgional. - o PnESIDENTE
Presiclência
GovEnNoREcloNnl,Alberto JoãoCardosoGonçalvcsJardirn.
Resolução n," 7 43-B/2000
A Resoluçãon.o 42312000aprovou o novo rnodclo de
de BombeirosVoluntáriosda
dasAssociações
financiamentó
RegiãoAutónomada Madeira;
tonsiderando porém que o Regulamentode Firianciamento, constanteclo Aneio I destaResolução,não salvarelativasao pagamentodc sctviços
guardaalgumassituações
e Fmergência..
Socorro
clo
âmbito
no
frestados
'
O Conselhoclo Governoreunidocm plcnáriocm l8 de
Maio cle 2000, resolveusubstituiros pontos 2, 4'2 c 5 do
Anexo I da Resoluçãon.' 42312000,que passama ter a
seguinteredacção:
DERECEITAS
2 - GARANTIA
2.1 -

Da aplicaçãodcstemodelo de Íìnanciamento
dcveú rcsultarum aumentode transÍèrências
às
fìnancei'rasparatodasasABY rclativamente
alìtelior,
do ano imediatamente
transÍèrências
não inl'crior à taxa de inÍìaçãoprevistapera o
respectivoano.

2.2 -

A s transíerênci asdo ano i mediat am ent e
antct'ioì'são aquelasresultantesda soma das
translerênciasfixas de forma regular ao
longo do ano e da Íacturaçãodo transportede
utcntes ref'erentesaos meses de Janeiro a
D ezembro, nas si tuações dc Socor r o e
Emergêncra.

2.3 -

logo que
Os cventuaisacertosserãoefèctuados
cstejarndisponíveistodos os elementosque
permitarnefbctuarcssa avaliaçq.o,mediantc
fixa.
da comparticipação
ajustarnente
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AS
PRESTADO
DE TRANSPORTE
DE UTENTES
4 - SERVIÇo
OFICIAIS
ENTIDADES
4.2 -

5-

O serviço de socorroe emergênciaprestado
pclas automacasde socorro, incluindo as
relacionadas
despesas
com esteserviço,considera-secomparticipadopelo subsídiofixo
mensaldefìnido no n.o I desteRegulamento,
não devendo por isso ser remuneradopor
valor superiorao que vier a ser fìxado para
transporteem AMT.

TRANSIToRIA
DISPosrÇÃo
O presenteregulamentoserá reavaliadono {ìm do
anoem curso,tendoem vistaeventuaisajustamentos
que a suaexecuçãopossajustiíìcar.

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GoveRNoREctoNnr-,
Resolução n." 743-C/2000
Considerandoa existênciade um prédio urbanocom a
áreacobertade 35m2e logradourode 65m2,e de um prédio
rústico com a áreade 6'10m2,amboslocalizadosao Sítio da
Torre,Íieguesiae município de Machico, inscritosna matriz
predialrespectivamente
sob o artigo urbano 1239."e rústico
para
194."da Secção"8M", os quais são imprescindíveis
execuçãode um plano de intervençãodo Instituto de
Habitaçãoda RegiãoAutónomada Madeira,o qual visa edificar um conjunto de empreendimcntoshabitacionaisde
cariz social;
por
Considerandoque, os prédios loram seleccionados
e condiçõesjulgadasimprescindíreunir em características
veis aos objectivospropostose que cumpridosos fbrmalismos legaisÍoi obtido acordoparaa suaaquisiçãopor via do
direito privado.

:de:2000,,,
24,de,Mai:ó
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O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l8 de
Maio de 2000,resolveuo seguinte:
PRtvEtRo- Nos tennos do artigo décimo primeiro do
aprovadopelaLei n." 168/99,de
CódigodasExpropriações,
l8 de Setembro,autorizaro Institutode Habitaçãoda Região
Autónornada Madeiraa adquiriraos senhoresJoãoInês dc
Castro e mulher Ana PerpétuaFranco Roque, casadosno
pelo seu
regimeda comunhãogeral de bens,representados
procuradorDr.o Cláuclioda ConceiçãoFranco de Caires, o
direito de propriedadeplena c perl'eitarelat,ivoaos prédios
seguintes:
A - Prédiorústico,com a áreaglobaldc sciscentos
e setentanietrosquadrados,localizacloao Sítio da Torre,1ì'cguesiae municípiode Machico, inscrito na mal.rizpredial
sob o artigo cadastralnúmero cento noventa e quatro da
do RegistoPredial
Secção"BM", descritona Conservatória
do municípiode Machico sob o númcro zero zero quatroum
um barradois um zeroum noveum, c aí registadoa scu lavor
pela inscrição G traço dois, Apresentaçãozero sete barra
zero zerozero um um três, pelo preço de 2.460.000$00,B Prédio urbano,com a árca de superfíciccobertade trinta e
cinco metrosquadrados,e logradourode sessentae cinco
metros quadrados,localizadoao Sítio da Torrc, freguesiae
municípiode Machico,inscritona matrizpredialsob o artigo
númeromil duzentostrintae nove,descritona Conservatória
do RegistoPredialdo municípiode Machico sob o número
zeÍo zeÍo selsclnco zero barraum seiszero setenove dois, e
aí registadoa seu f'avor,pela inscriçãoG traço um, Apresentaçãozero três barra um seis zero sete nove dois, pelo
preçode 10.000.000$00.
que ÍbrmaliSEcuNoo- E aprovadaa minutada escriLura
mencionadas
no pontoanterior,a qual lìca
zará,asaquisições
arquivadae constituiparteintegrantedestaResolução.
privativo do
Esta despesatem cabimentono orçamenl.o
Instituto de Habitaçãoda RegiãoAutónoma da Madeira na
rubrica zero dois ponto zero dois traço zero seteponto zero
um pontozeroum ponto.
Do
Prcsidênciado Governo Rcgional. - O PnEstDENTE
Alberlo JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovEnNoREctoNel-,

Toda a correspondência relativa a anúncios e a assinaturas clo Jornal OÍìcial deve ser dirigida à Secretaria-Geral da Presidência do Governo Resional da Madeira.

Os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguitttes:
. . .2 7-54$00,cacla;
Uma lauda
......2 987$00,cada;
Duaslaudas
'fr'ês
. . .4 896$00' cada;
laudas
. . . . .5 2l l$00, cada;
Quatro laudas
......5419$00,cada;
Cincolaudas
. . . . . .6 -568500,cada.
Seis ou mais laudas
o ilìlDosto
dcvido.
A cstcsvalorcsiìct'cscc
Números e Suplementos - Preço por página 50$00.

Anual

Uma Série
Duas Séries
Três Séries
Completa

4 370$00
8 600$00
10.500$00
r2 300$00

Semcstral

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

A cstcs valorcs ucrcsccrlì os portcs tlc corrcio, (Purtaria n." 203/99, tlc 26 dc
N o v L ' n t h r r tcl ( ) i n ì p { ) s t rdì r ' v i d . . .

O Preçodestenúmero:936$00- 4.67 Euros(IVA incluído)

