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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
n.'74412000
Resolução
de terrenon."'438c
amigáveldasparcelas
cleexpropriação
Aprovaa minutada escritura
daVia RápidaFunchal- Aeroporto- 2."fase- troço
446,n.."rráriasà obrade "construção
- alteração
- Aeroporto
do projecto".
Cancela
Resoluçãon." 74512000
daparcelade terrenon.' 128(parte
amigável
cleexpropriação
Aprovaa minutaclaescritura
à obrade "construçãoclaVia RápiclaFunchal- Aeroporto,troço Cancela
rúìtica),necessária
- Aeroporto".

Resoluçãon,'74612000
Aprova a minuta claescriturade expropriaçãoamigávelda parcelade lerrelo n.o 18, necessáriaà obra cle"construçãoclaCircular à cidadedo Funchal cota 200 2." fase áreaadicional".
Resoluçãon.'74712000
Aprova a minuta claescriturade expropriaçãoamigávelda parcelade terrenon." 8, necessáriaà obra cle"construçãoclaCircular à cidacledo Funchal cota 200 2.^fase"'
Resolução n." 74812000
Aprova a nova tabelade serviçoscletransportede utentesa seremprestadospelasassociaçõesde bombeirosvoluntários.
Resolução n." 74912000
Aprova o Decreto RegulamentarRegional referente à prorrogaçãodo pÍazo das medidas
preventivasdo Parquelndustrialdas Ginjas.
Resoluçãon.'750/2000
Aprova a PropostacleDecretoLegislativoRegional,que reafirmaa qualificaçãodos bense
do Aeroportodo Funchale seus
irnóveisonclese encontramimplantadasas intra-estruturas
serviçosde apoio.
Resoluçãon.'75112000
destinadosa asseguraro transporte(casaAutoriza a celebraçãode contratos-programa
do Ensino Básicodo 1." Ciclo.
escolae vice-versa)clejovens estudantes
Resoluçãon.'75212000
destinadosa asseguraro transporte(casaAutoríza a celebraçãode contratos-programa
do Ensino Básico do I ." Ciclo.
escolae vice-versa)clejovens estudantes
Resolução n." 753/2000
Atribui à CâmaraMunicipal do Funchala importânciade 3.602.849$00'
Resolução n." 75412000
Atribúi à CâmaraMunicipal cloFunchala importânciade 4.451.274$;00'
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n.'75512000
Resolução
de4.642.912$00.
Municipaldo Funchala irnportância
Atribuià Cârnara
Resoluçãon." 75612000
de 5'746.784$00.
Municipaldo Funchala importância
Atribúià Cârnara
Resoluçãon." 75712000
de 13.832.786$00.
Atribúià CâmaraMunicipalcloFunchala importância
n.'758/2000
Resolução
de 14.165.634$00'
Municipalde SantaCtuza importância
Atribuià Cârnara
Resoluçãon." 75912000
de 10.227.360$00.
Municipalde Machicoa importância
Atribuià Cârnara
Resoluçãon." 76012000
clePortoSanto,S.4., a abrirconcursopúblico
de Desenvolvimento
Autorizaa Sociedade
do "CentroHípicodo PortoSanto".
e exploração
pafaa concessão
Resoluçãon." 76112000
"ParqueIndustrial
do
denominados
dosprojectos
claexecução
a responsabiliclade
Transfere
porto Santo"e de "MediclascleSalvaguarda
claPraiado PortoSanto",a cargoda Direcção
para
deCestãodo Litoralrespectivamente,
e do Gabinete
e Indústria
cloComórcio
Regional
do PortoSanto,S.4..
de Desenvolvimento
a Sociedade
Resoluçãon." 76212400
da Região
Externarepresentante
e Cooperação
RegionaldaEconomia
Nomeiao Secretário
S.4..
Santo,
Porto
do
Desenvolvimento
de
Socie<lacle
SDPS
geral
da
na assembleia
Resoluçãon." 76312000
a atribuirumacomparticipação
Regionaldo Planoe da Coordenação
Autorizaa Secretaria
de 12.500.000$00.
ao ClubeSportsMadeira,no montante
financeira
Resoluçãon." 76412000
a atribuirumacomparticipação
RegionalcloPlanoe da Coordenação
Autorizaa Secretaria
de 4'000.000$00.
ao"ClubecleGolf cloSantoda Serra",no montante
financeira
Resoluçãon." 76512000
a atribuirumacomparticipação
Regionaldo Planoe claCoordenação
Autorizaa Secretaria
de4.000'000$00'
S,A.,no montante
Golf-e,
Palheiro
Turística
à Socieclacle
financeira
n.'76612000
Resolução
daViaRápida
de"concepção/construção
Aprovaa minutaclocontratoadicionalà empreitada
especiais".
de
arte
e
obras
túneis
Cancela/Aeroporto,
troço
2.u
fàse,
Fúnchal/Aeroporto,
Resoluçãon." 76712000
da
Autorizao Gabinetede Gestãodo Litoral a abrir concursopúblicoparaa realização
da piscinanaPraiadosReisMagos".
de "construção
empreitacla
n.'76812000
Resolução
da carreiratécnicasuperior,e dois
de um lugarcleestagiário,
Aprovao clescongelamento
técnicaprofissional,
dacarreira
de2."classe,
cletécnicoprofissional
paraa catégoria
lugares
Litoral.
do
de
Gestão
pessoal
do
Cabinete
quadro
de
clo
n.'76912000
Resolução
Autorízao Gabinetede Gestãodo Litoral a abrir concursopúblico paÍa a execuçãoda
connafoz daRibeiradeBoaventura,
daspiscinas
e conclusão
cle"recuperação
empreitacla
celhode SantaCÍrt".
Resoluçãon." 77012000
dosPortosda Região
pelaAdministração
praticados
Ratificatoclosos actosadministrativos
RegiãoAutónomada
da
Portos
dos
(APRAM)
pela
Administração
e
da Macleira
Autónoma
de "propúblicoparaa empreitada
Madeira,S.A.(APRAM,S.A.),no âmbitodo concurso
tecçãomarginalno Paúldo Mar".
Resoluçãon." 77112000
a banana.
quecomercializam
àscooperativas
Criaumalinhaclecréditoa juro bonificado
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'l.::'::.::.i......':'l',:"'....;.:..'::::l...:.:'l,:::Celebraumcontrato-programacomJoséMáriocoelho,tendoem
subsídiodestinado
a apoiara aquisição
de 23 passagens
Toronto/Funchal
e vice_versa.
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Resolução
n."z7sl2000

celebraum contrato-programa
com Manuelde castro,tendoem vistâa atribuiçãode um
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subsídio
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a
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a
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Celebraum contrato-programa
comAugustoMoniz Monteiro,rendoem visraa at buição
fr:il;l.lj,".t:r,.,,,,,,,:,,:frl.,,tli:,,i.jlilll,,t,,.j:
deum subsídio
destinado
a
apoiar
a aquisição
de l8 passagens
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Resoluçâo
n." 77712000
\'eleDra
Celeb.a
uln-Contfato-pfogfAma
um
contrato-programa
COm
,:,:,,.,,.,.'
comA(lflano
AdrianoLOpeS
LopesVenâncio,
VenânCiO,tendO
tendogm
em ViSta
vistaaa atfibUiçãO
atribuicão
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PRESIDENCIA DO GOVBRNO REGIONAL
Resoluçãon.o 74412000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 25 de
Maio de 2000,resolveuo seguinte:
a) Apro_vara minuta da escriturade expropriaçãoamigáv.eldas parcelasde terrenonúmerosquatiocentos
e trintae oito c quatrocentos
e quarenta9seis,r.Ìecessáriasà obra de "CoNSTRUÇÃo
DA vtA RÁptDA
FUN_
_SEGUNDA
CHAL- AEROPORTO
_CANCELA
FASE_TROÇO
- AEROPORT9
_EALIERAÇÃO
DOPROJECTO",
em que
sãoexpropriados
os senhores
Mário Rodriguesde-Sá
c mulher'
b) Dele.garos- p_oderesde representaçãoda Rcgião
Autónomada Madeira,na assinatura
da escritura,no
S c c r et ár io R e g i o n a l d o Eq u i p a m e n toSoci al e
A m bient e.
Presidênciado Governo Regional. - O pnestDENTE
Do
GovEnxoREcroNnl,Alberto JoãõcardosoGonçalvesJardim.

Resolução n." 746/2000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 25 de
Maio de 2000,resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escriturade expropriaçãoamigável da parcelade terrenonúmerodezoiLo,necessária à obra de "coNSTRUçÃoDA cTRCULAR
A CIDADE
- SEGUNDA
DO FUNCHAL- COTADUZENTOS
FASEÁnea ADICIONAL",
cm que são expropriadosos herdeirosde JoséGomesSerrão;
b) Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónomada Madeira,na assinaturada escritura,no
S ecretári oR egi onal do E qui pamento Social e
Ambiente.
Presidênciado Governo Regional. - O pnesrDeNrEDo
GovERNoREcroNal,Albefto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resoluçãon.'747/2000
Resoluçãon." 74512000

O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 25 de
Maio de 2000,resolveuo seguinte:
o c.nselho do Governoreunidoem plenárioem 25 cle
a) Aprovar a minuta da escriturade expropriaçãoarniMaio de 2000,resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escriturade expropriação
gável da parcelade terrenonúmerooito, necessária
ami_
à
obra de "coNSTRUÇÃo
_sávelda parcelade terrenonúmero cento é vinte e
DA CTRCULAR
À Crnlpe no
oito (parte rústica), necessáriaà obra de ,,CONS- SEGUNDA
FUNCHAL- COTADUZENTOS
FASE'',9IÌI
TRUÇÃODA VIA RÁPIDAFUNCHAL- AEROPORTO,
que são expropriadosos herdeirosde Maria da paz
_
TROÇOCANCELAAEROPORTO",
em que são expro_
Nóbrega;
priadosos herdeirosde Joãode Sousa;
b) Delegar os poderes de representaçãoda Região
- b) Dele,gar os_p_oderesde representaçãoda Região
Autónomada Madeira,na assinatura
da escritura,no
Autónomada Madeira,na asìinaturada escritura,no
Secretário Regional do Equipamento Social e
S ec r et ár io R e g i o n a l d o Eq u i p a m e n toSoci al e
Ambiente.
Ambiente.
Presidênciado Governo Regional. - o pnEsrDENrE
Do
GovpnNoREcrowRr-,
Alberto Joãõcardoso GonçalvesJardim.

Presidênciado Governo Regional. - O pnesroENrEDo
GovERtroRecroNRr-,
Alberto Joãocardoso GonçalvesJardim.

Resoluçãs n." 74812000
Considerandoque, pela Resoluçãon.'42412000,foi aprovada a tabela de tÌamporte de utentesprestadopelas Associaçõesde Bombeiros Voluntários,aos serviçosna dependênciado GovernoRegional;
Considerandoque esta tabela foi estabelecidatendo por
base o Regulanrentode financiarnentodestasAssociações,
pela Resoluçãon." 423/2040;
aprovado
Considerandoque €ste Regulamentofoi alterado pela
Resoluçãon." 743-812000de 18.5.
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 25 de
Maio de 2000,resolveuaprovar a nova tabelade serviçosde
Lransportede utentes prestados pelas Associações de
Bombeiros Voluntfoios, aos serviços na dependênciado
Governo Regional, a vigorar a partir de Março do ano em
curso,e por um períodode um ano.
.........80$00/Km
Transporteem AMT
......"..80$00/Km
Transporteem AMS
80$00/Km
Transporteem Ambulância de 1 doente
2 doentes 120$00/Km
TransporteMúltlplo

(máximo
5doenès)
'

..

i Í::lH ;fBSBBi[il
5 dsentes 240$00/Km

Considerandoque essesmeios de transportesão imprescindíveispara garantiruma progressivaigualdadede acesso
de ensino;
dos alunosaosestabclecimentos
Considerandoque essesmeiosde transportevêm introduzir uma melhoriada prestaçãode serviçosdo sistemaeducativo Regional.
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 25 de
Maio de 2000, ao abrigodo dispostono art.o21." do Decreto
Legislativo Regional n." 4-N20004vI, de 9 de Fevereiro
resolveu:
tendo
1 - Autorizar a celebraçãode contratos-programa,
e vice-versa)
por finalidadeo transporte(casa-Escola
do E,nsinoBásicodo 1.oCiclo,
de jovensestudantes
com as seguintesentidades:
-

AssociaçãoCulturale Desportivada Boaventura
AssociaçãoCulturale Desportivade SãoVicente
AssociaçãoDesportiva e Cultural de Santo
António da Sena
Club SportJuventudede Gaula
Centro de Animação, Cultura e Despoflo do
Porlo da Cruz
AssociaçãoDesporlivae Cultural da Ponta do
Pargo

do objectivoprevistono número
2 - Paraa prossecução
um, atribuir um subsídioa cada uma das entidades,
refèrenteaos
no montanteglobalde 10.670.616$00,
mesesde Janeiroa Junhode 2000, assimdistribuído:

hrohrçb ni?*W
O Conselho do boverno téurnidoern plenário em 25 &
Maio de 2000, resolveu aptroniaro Decreto Regulamentar
Regional,referenk à prorrogaçãÕdo prazo das medidaspreventivasdo PanqueIndustrid das Ginjas.
Presidência do Coverno Regiural. - O PneslDENrEDo
GovsnruoRsctoti,u- Albato JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resohrção *n 4ilUã}ffi

Os contratosprogramaa celebrarcom cada uma das
cntidades,terãoa duraçãode seismeses,corn cfeitos
a partir de 3 de Janeirode 2000, c términusa 30 de
Junho do mesmo ano, renováveissucessivamente
por anoslectivos,a partir destaúltima data.

O Conselhodo ÜoveÍno reunido em plenário ern 25 de
Maio de 2@, lrgsolveu apovar a Proposta de Decreto
Legislativo Regioaal,que reaf,irm*a qualificaçãodos bens e
imóveis onde re en€ontram irnplantadosas infra-estruturas
do Aeroporto do Fmctral e sew serviçosde apoio, a enviar à
AssembleiaLrgi$lativa Regional.

Aprovar a minuta do contrato-programa.

Presidêrrciado Crovenro Regional. - O PneslDENrEDo
GoveRNoRscrcqvs. Alberto Jqão CardosoGonçalvesJardim.

A presenteResoluçãoproduz efeitosa partir de 3 dc
Janeirode 2000.

Rrrduçio

n'751/2fi)0

Considerandoqw os e'gudanlesdo 1." Ciclo do Ensino
Básico. residentes!Ín zonas isoladas e desfavorecidasem
de mcios
tcrmosde redede trcnspoftesda Regiãonecessitam
adequadospari!.ot deslocarde casaà Escola e vice-versa;

Mandatar o SecretárioRegional de Educaçãopara,
da RegiãoAutónoma da Madeira.
em representação
elaboraro respectivoprocessoe outorgaro contrato-programa.

7 - A despesaemergentetem cabimentoorçamentalna
09, Capítulo01, Divisão
seguinterubrica:Secretaria
02, C ódi go04.02.01.
0l , S ubdi vi são
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnpStDENTE
GovEnNoRsctoNel-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim'

Resoluçãon." 75212000

-

do 1." Ciclo do Ensino
Considerandoque os estudantes
em
Básico, residentesem zonas isoladase desf'avorecidas
de meios
termosde redede transportesda Regiãonecessitam
adequadospara os deslocarde casaà Escolae vice-versa;
Considerandoque essesmeios de transportesão imprescindíveispara garantiruma progressivaigualdadede acesso
de ensino;
dos alunosaos estabelecimentos
Considerandoque essesmeiosde transportevêm introduzir uma melhoriada prestaçãode serviçosdo sistemaeducativo Regional.
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 25 de
Maio de 2000, ao abrigo do dispostono art.o22." do Decreto
Legislativo Regional n." 4-A120001M,de 9 de Fevereiro
resolveu:

-

tendo
1 - Autorizar a celebraçãode contratos-programa,
por finalidadeo transporte(casa-Escola
e vice-versa)
do EnsinoBásicodo 1."Ciclo,
de jovens estudantes
com as seguintesentidades:
-

Estrelada CalhetaFutebolClube
Clube Desportivoe Recreativodos Prazeres
Clube FutebolAndorinha
AssociaçãoDesportivade Machico
AssociaçãoDesportivaPontassolense
Casado Povo da Pontado Sol
Clube Desportivoe Cultural do PortoMoniz
Casado Povo do PortoMoniz
SportingClub PortoSanto
ClubeDesportivoda RibeiraBrava
AssociaçãoDesportivada Camacha
SportingClubeSan[acruzense
Grupo RecreativoCruzadoCanicense
União Desporlivade Santana
Centro Social Paroquial Fajã do Penedo-Boaventura
CentroSociale Paroquialdo Bom Jesusde Ponta
Delgada.

2 - Para a prossecuçãodo objectivo previsto no número
um, atribuir um subsídioa cada uma das entidades,
ref'erente
aos
no montanteglobalde 19.687.536$00,
ÌÌresesde Janeiroa Junhode 2000, assimdistribuído:
-

Centro Social ParoquialFajã
I . I 68. 992$00
............
do P enedo-B oaventura
Centro Social e Paroquialdo Bom Jesus
.......788. 832$00
de P ontaD el gada

3 - Os contratosprogramaa celebrarcom cadauma das
entidades,terãoa duraçãode seismeses,com efeitos
a partir de 3 de Janeirode 2000, e términusa 30 de
Junho do mesmo ano, renováveis sucessivamente
por anoslectivos,a partir destaúltima data.
4 - Aprovar a minuta do contrato-programa.
5 - Mandatar o SecretárioRegional de Educaçãopara,
da RegiãoAutónoma da Madeira,
em representação
elaboraro respectivoprocessoe outorgaro contrato-programa.
6 - A presenteResoluçãoproduz efeitosa partir de 3 de
Janeirode 2000.
7 - A despesaemergentetem cabimentoorçamentalna
seguinterubrica:Secretaria09, Capítulo01, Divisão
01, Subdivisão02, Código 04.02.01.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
GoveRNoRsctoNnl-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon." 753/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário cm 25 de
Maio de 2000, resolveu atribuir à Câmara Municipal do
Funchal, nos termos do disposto no n." 2 do artigo 4.' do
Decreto Legislativo Regional n.o 4-N20001M, de 9 de
Fevereiro, a importância de 3.602.849$00,como apoio
financeiro necessárioà realizaçãoda obra "Renovação da
Redede Abastecimentode Agua àZona Baixa da Cidadedo
Funchal", integradano Plano de Investimentosda referida
Autarquia.
Esta despesatem cabimentona Secretaria03, Capítulo 50,
Económica08.02.05,
Divisão 11,Subdivisão03, Classifìcação
Alínea H (Transferências
de Capital - AdministraçãoLocal).

Do
Estrelada Calheta
Presidênciado Governo Regional. - O PnSSIDENTE
..........2 .5 80.336$00 GovenNoRectoNel-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
F ut e b o lC l u b e
Clube Desportivoe Recreativo
..1 .9 29.312$00
s
dos P ra z e re..........
Club e F u te b o l An d o ri n h a ........1 .500.444$00
Resolução n." 75412000
AssociaçãoDesportiva
1 .1 9 6.256$00
de Ma c h i c o ..............
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 25 de
AssociaçãoDesportiva
Maio de 2000, resolveu atribuir à Câmara Municipal do
P on ta s s o l e n s e ........
.....6 98.544$00 Funchal, nos termos do disposto no n." 2 do artigo 4.o do
Casado Povo da Pontado So1...686.664$00
Decreto Legislativo Regional n.o 4-N20001M, de 9 de
Clube Desportivoe Cultural do
Fevereiro, a importância de 4.451.274$00,como apoio
P o r t oM o n i z
...............736.560$00
financeiro necessárioà realizaçãoda obra "Infra-estruturas
Casad o P o v od o Po rtoMo n i 2 ...7 5 0.816$00
de
SaneamentoBásicoem DiversasFreguesiasdo Concelho
SportingClube PortoSanto.......929.016$00
do Funchal", integradano Plano de Investimentosda referida
Clube Desportivoda
Autarquia.
Ribeira Brava
1.245.024500
Esta despesatem cabimentona Secretaria03, Capítulo 50,
AssociaçãoDesportiva
Económica08.02.05,
Divisão
11,Subdivisão03, Classificação
. 1. 5 3 0 . 1 4 4 $ 0 0
daCamacha............
de Capital - AdministraçãoLocal).
S po rti n gC l u b eS a n ta c ru z e n s e ...6l 5.384$00 Alínea I (Transf'erências
Grupo RecreativoCruzado
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnSSIDENTE
Can i c e n s e
1 .3 7 6.892$00
União Desportivade Santana..1.354.320$00 GovenNoRpctoNnl, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resolução n." 755/2000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 25 de
Maio de 2000, resolveu atribuir à Câmara Municipal do
Funchal.nos termosdo dispostono n." 2 do artigo 4.o do
Decreto Legislativo Regional n.o 4-N2000/M, de 9 de
Fevereiro, a importância de 4.642.912$00,como apoio
Íìnanceironecessárioà realizaçãoda obra "Promenadeda
Orla Marítima da FrenteMar - 2.uFase",integradano Plano
de Investimentosda referidaAutarquia.
Estadespesatem cabimentona Secretaria
03, Capítulo50,
Divisão 1l, Subdivisão03, Classifìcação
Económica08.02.05,
AlíneaA (Transferências
de Capital- AdministraçãoLocal).
Presidênciado Governo Regional. - O PnEsTDENTE
Do
GovEnNoREcroNRr-.
Alberto JoãoCardosoGoncalvesJardim.
Resoluçãon," 75612000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 25 de
Maio de 2000, resolveu atribuir à Câmara Municipal do
Funchal,nos termos do dispostono n.o 2 do artigo 4.o do
Decreto Legislativo Regional n.o 4-N2000/M, de 9 de
Fevereiro,a importância de 5.746.784$00,como apoio
fìnanceironecessárioà realizaçãoda obra "Remodelação
das
-Cidade
Redesde Águas Residuaisàíona Baixa e Velha da
do Funchal".integradano Planode Investimentosda reÍ'erida
Autarquia.
Estadespesatem cabimentona Secretaria
03, Capítulo50,
DivisãoI l, Subdivisão
03. Classifìcação
Económica08.02.05,
AlíneaO (Transferências
de Capital- AdministraçãoLocal).
Presidênciado Governo Regional. - O PnEsTDENTE
Do
GovsRNoRecroNnl,Alberto JoãoCardosoGoncalvesJardim.
Resoluçãon.'75712000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 25 de
Maio de 2000, resolveu atribuir à Câmara Municipal do
Funchal,nos termos do dispostono n.o 2 do artigo 4." do
Decreto Legislativo Regional n.o 4-N2000/M, de 9 de
Fevereiro, a importância de 13.832.786$00,como apoio
Íinanceironecessárioà reabzaçãoda obra "Via Distribuidora
do Plano da Madalenae sua ligação à SaídaOeste e Cota
200", integrada no Plano de Investimentos da referida
Autarquia.
Estadespesatem cabimentona Secretaria
03, Capítulo50,
Divisão I l, Subdivisão03, Classifrcação
Económica08.02.05,
Alínea D (Transf'erências
de Capital - AdminisrraçãoLocal).
Presidênciado Governo Regional. - O PnEsTDENTE
Do
GovsnNoRecroNel,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.'758/2000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 25 de
Maio de 2000, resolveu atribuir à Câmara Municipal de
SantaCruz. nos termosdo dispostono n." 4 do artigo4." do
Decreto Legislativo Regional n.o 4-N2000/M, de 9 de
Fevereiro, a importância de 14.165.634$00,como apoio
financeiro necessárioà realizaçãoda obra "Construçãòda
E.M. da Lombada (Salão)e Levada da Roda - Santa CÍtrz',,
integradano Plano de Investimentosda referidaAutarquia.

Estadespesatem cabimentona Secretaria
03, Capítulo50,
Divisão I l, Subdivisão09, ClassificaçãoEconómica08.02.05,
AlíneaB (Transfèrências
de Capital- AdministraçãoLocal).
Presidênciado Governo Regional. - O PnssrDENrE
Do
GovERNoREctoNnl.Alberlo JoãoCardosoGoncalvesJardim.
Resolução n." 759/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 25 de
Maio de 2000, resolveu atribuir à Câmara Municipal de
Machico, nos termos do dispostono n.o 4 do artigo 4." do
Decreto Legislativo Regional Íì.o 4-N20001M, de 9 de
Fevereiro, a importância de 10.227.360$00,como apoio
{'inanceironecessárioà realizaçãoda obra "Construçãoda
E.M. de ligaçãoentrea E.M. 510 e o C.M. da Torre- Moinho
da Serra,Machico",integradano Planode Investimentos
da
referidaAutarquia.
Esta despesatem cabimentona Secretaria03, Capítulo 50,
Divisão I l, Subdivisão04, Classificação
Económica08.02.05,
Alínea E (Transferências
de Capital - AdministraçãoLocal).
Presidênciado Governo Regional. - O PnpsTDENTE
Do
GovenNoREctoNnr-.
Alberto JoãoCardosoGoncalvesJardim.
Resolução n." 760/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 25 de
Maio de 2000, resolveuo seguinte:
I - Autorizara Sociedade
de Desenvolvimento
de Porto
Santo,S.4., a abrir concursopúblico paraa concessãoe exploraçãodo "Centro Hípico do Porto Santo".
2 - Aprovar o cadernode encargose programade concursoe demaispeçasdo concursoref'eridono número
anterior.
Presidênciado Governo Regional. - O PnssTDENTE
Do
GovEnNoRectoNar-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 76112000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 25 de
Maio de 2000,resolveutransÍèrira responsabilidade
da execução dos projectos denominados"Parque Industrial do
Porto Santo" e de "Medidas de Salvaguardada Praia do
Porto Santo", a cargo da DirecçãoRegional do Comércio c
Indústriae do Gabinetede Gestãodo Litoral respectivamente,
paraa Sociedade
de Desenvolvimento
do PortoSanto,S.A..
Presidênciado Governo Regional. - O PnesrDENrE
Do
GovERNoRpcroNal,Alberto JoãõCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 76212000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 25 de
Maio de 2000, resolveu,de acordocom o dispostono n." 4
do artigo 5.o do DecretoLegislativo Regional n.o l6/991}y'r,
de l8 de Maio, mandataro Secretário
Regionalde Economia
e CooperaçãoExterna para, em representaçãoda Região
Autónoma da Madeira, participar na AssembleiaGeral da
"SDPS - Sociedadede Desenvolvimentodo Porto Santo,
S.A." conf'erindo-lhe
os poderesnecessários
para:

1 - Consentir que a AssembleiaGeral se reuna sem
dependênciade formalidadesprévias.
2 - Votar, conlorme melhor entender, os potttos da
ordem de trabalhos.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnsstDENrE
GovenNoRpcloNel,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.' 76312000
Em conformidadecom o disposto na Resoluçãon.o
de26 de Outubro,o Conselhodo Governoreunido
1576199
em plenário em 25 de Maio de 2000, resolveuautorizara
SecretariaRegional do Plano e da Coordenação,a atribuir
uma comparticipaçãoao Clube SportsMadeira,no montante
destinadaa apoiar a edição do Rallye
de 12.500.000$00
Vinho da Madeira, nos termos do artigo 21." do Decreto
LegislativoRegionaln." 4-N2000ll\4, de 9 de Fevereiro.
Esta despesatem cabimentoorçamentalna Secretaria03,
Ca p í t ulo 01, Div i s ã o 0 1 , S u b d i v i s ã o0 0 , C l a ssi Íìcação
Económica 04.02.01,alíneaE.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
GovEnNoRpctoNal,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon,'76412000
Em conformidade com o disposto na Resolução n.o
547/98 de 7 de Maio, o Conselhodo Governoreunidoem
plenário em 25 de Maio de 2000, resolveu autorizara
nos termos
SecretariaRegionaldo Planoe da Coordenação,
d o ar t igo 21. " d o D e c re to L e g i s l a ti v o R e g i onal n.o
4-N2000lltl, de 9 de Fevereiro,a atribuir uma comparticipaao "Clube de
ção financeirano montantede 4.000.000$00,
e benefìciaGolf do Santoda Serra",destinadaà manutenção
ção das instalaçõese das infra-estruturasbásicasdo campo
de golÍ-e.
03,
Estadespesatem cabimentoorçamentalna Secretaria
C a p í t ulo 01, Div i s ã o 0 1 , Su b d i v i s ã o0 0 , C l a s si Íìcação
Económica05.0| .02, alíneaE.

Resolução n." 76612000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 25 de
Maio de 2000, resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta do contratoadicionalà empreitada
da Via Rápida Funchal/
de "Concepção/Construção
Aeroporto,segundaFase,Troço Cancela/Aeroporto,
Túneis e Obrasde Arte Especiais";
b) Delegar os poderes de representaçãoda Rcgião
Autónomada Madeira,na assinaturado contrato,no
Secretário Regional do Equipamento Social c
Ambiente.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PneslDENrE
GovsnNoREcroNRl,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.'767/2000
O Conselhodo Governoreunidocm plenárioem 25 de
Maio de 2000, resolveuo seguinte:
I - Autorizar a SecretariaRegional de Economia e
CooperaçãoExterna,atravésdo Gabinetede Gestão
do Litoral, a abrir concursopúblico para a realização
da empreitadade "Construçãoda Piscina na Praia
dos Reis Magos".
2 - Aprovar o cadernode encargos,programa de concursoe demaispeçasdo concursoreÍèridono número
anterior.
3 - A presentedespesaserá suportadapela rubrica da
Secretaria04, Capítulo50, Divisão 08, Subdivisão
Económica07.0I .04.
05, Classifìcação
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PneSIDENTE
GovEnNoRectoNll, Alberlo JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.'76812000

Em conÍormidadecom o disposto na Resoluçãon.o
548/98de 7 de Maio, o Conselhodo Governoreunidoem
plcnário em 25 de Maio de 2000, resolveu autorizar a
nos termos
SecrctariaRegionaldo Planoe da Coordenação,
d o ar t igo 21. " d o D e c re to L e g i s l a ti v o R e gi onal n.o
4-N2000lM, de 9 de Fevereiro,a atribuir uma comparticipaà "Sociedade
ção Íìnanceirano montantede 4.000.000$00,
TurísticaPalheiroGolf-e,S.A.", promotorado empreendimento do campo de golfe à Quinta do Palheiro,destinadaà
manutençãoe beneficiaçãodas instalaçõese Casinfra-estruturasbásicasdo campo de golf'e.
Esta despesatem cabimentoorçamentalna Secretaria03,
C a p í t ulo 01, Div i s ã o 0 1 , Su b d i v i s ã o0 0 , C l a ssi fìcação
Económica05.01.02, alíneaE.

Considerandoque existe a necessidadede admitir, com
carácterde urgência,um estagiárioda carreiratécnicasuperior na âreada arquitecturacivil, dois técnicosprofìssionais
de 2.uclasse,da carreiratécnicaprofissional,um com curso
de desenhode autocade um em topografia,para exercerem
Íunções no Gabinete de Gestão do Litoral, da Secretaria
Regionalde Economiae CooperaçãoExterna;
Considerandoque por tal necessidadeser própria e permanentedo serviço,urge ainda no decorrerdo presenteano
preencheras vagasexistentespara as referidascarreiras;
Verificando-seque nos prazos previstos na lei não foi
que possibilita a aberturade
solicitado o descongelamento
concursosexternos;
Considerandoo disposto no n." 7 do artigo 10." do
de l8 de Junho.
DecretoLegislativoRegionaln.o 131851}14,
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 25 de
de um
Maio de 2000, resolveuaprovar o descongelamento
lugar de estagiário,da carreiratécnicasuperior,e dois lugares para a categoriade técnico profissionalde 2." classe,da
carreira técnica proÍìssional,do quadro de pessoal do
Gabinetede Gestãodo Litoral, para o cxercício de Íunções
nesteGabinete,cuja admissãodeveráverificar-seno decorrer do correnteano.

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PneSTDENTE
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
CovERNoRscloNRI-,

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnestDENrE
GovpRNoRectoN,ql,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Do
Prcsidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
Govenxo REctoNel,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon." 76512000

'::tt:.:

..8.it.

Resoluçãon." 76912000
Na sequênciada Resolução ÍÌ.o 45812000,de 30 de
o Conselho
Março. e atentoo interessepúblico subjacente,
do Governoreunidoem plenárioem 25 de Maio de 2000,
resolveuo seguinte:
I - Autorizar a SecretariaRegional de Econotnia c
CooperaçãoExterna,atravésdo Gabinetede Gestão
do Litoral, a abrir concursopúblicoparaa realização
da empreitadade "Rccuperaçãoc Conclusãodas
Concelho
Piscinasna Foz da Ribeirade Boaverìtura,
de SantaCrvz".
2 - Aprovar o cadernode cncargosc pl'ogramade concursoe demaispcçasdo concursoreferidono número
anterior.
3 - O presenteencargoserá suportadopela Secretaria
04, Capítulo 50, Divisão 00, Subdivisão08.04,
o c o n ó mi c a 07.01.04
Código d e C l a s s i Í' i c a ç ã E
Construçãodas Piscinase Zona Balnear de Santa
Cruz.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovEnNoREctoNRl-,
Resoluçãon." 77012000
Com a entradaem vigor do DecretoLegislativoRegional
n." 5l99lM, de I de Março, as atribuiçõesreferentesao concurso público para a empreitadade "ProtecçãoMarginal no
Paúl do Mar" Í'oramtransferidaspara o Gabinetede Gestão
do Litoral. sob a tutelado Governoda RAM;
Após a data da entrada em vigor desse diploma, a
APRAM e a APRAM. S.4., praticaram actos no âmbito
desseconcurso,tendoestaúltirnaintervindono contraton."
6199, refercnte à respectiva cmpreitada outorgado em
15. l 0. 1999
que os actospraticadosapósa entradaem
Considerando
vigor do diploma,têm de ser ratiÍìcadospelacntidadeadministrativaactualmentecompetente
;
É necessárioassegurarà práticados ulteriorestetmos da
competente,
relèridaempreitadapelaentidadeÍuncionalmente
previamentea legalidadedos actosjá pratiassegurando-sc
cados.
Assim, o Conselhodo Governoreunidoem plenárioem
25 de Maio de 2000,resolveuo seguinte:
I - Ratificar todos os actos administrativospraticados
pelaAdministraçãodos Portosda RegiãoAutónoma
da Madeira (APRAM) e pela Administração dos
P or t os d a R e g i ã o A u tó n o m a d a Ma dei ra, S .A .
(APRAM, S.A.), no âmbito do concursopúblico
para a empreitadade "ProtecçãoMarginal no Paúl
do Mar", praticadosdesde2 de Março de 1999.
2 - Ratificar o contratode adjudicaçãode empreitadan."
6/99, celebradoentre a Administraçãodos Portosda
RegiãoAutónomada Madeira,SA e Avelino Farinha
&Agrela, Lda., outorgadoem 15 de Outubrode 1999.
3 - Aprovar a minuta de cessãoda posição contratual
assumidapela Administraçãodos Portosda Região
Autónoma da Madeira, SA. no referido contratode
empreitadan." 6199,a Íãvor do Gabinetede Gestão
do Litoral.

4 - Mandataro Gabinetede Gestãodo Litoral para, no
âmbito das suas atribuições,praticar os ulteriores
termos da reÍerida empreitada de "Protecção
Marginal no Paúl do Mar".
Do
Presidônciado Governo Regional. - O PnBSIDENTE
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovenNoREctoNRt-.
Resoluçãon." 77112000
a importânciado sectorda bananano conConsiderando
texto da economiaregional;
Considerandoque a ajudacompensatóriaà eventualquebra de receitasna comerciahzaçãoda banana,prevista no
do Conselho,de l3 de
artigo 12.'do Reg.(CEE) n." 404193,
Fevèreiro,é só fixada no trimestreseguinteà campanhade
a que diz respeito;
comercializaçáo
Considerandoque o adiantamentoà ajuda compensatória
apósa comerciahzaçáoda banana;
é pago bimestralmente,
Considerandoque é necessáriogarantirdesdejá a salvaguarda do rendimentodo produtor. o qual possibilite um
à execuçãodas práticasculiuporte financeiroindispensável
turaisque conduzamà obtençãode uma bananade qualidade.
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 25 de
Maio de 2000, resolveucriar uma linha de crédito a juro
bonificadonasseguintescondições:
I - As cooperativasagrícolasque comercializambanana
podemrecorrera créditoboniÍìcadoaté ao montante
máximo,Íìxadopela scguintefórmula:
.
58$00por quilograrnade pesolíquido de banana comercializadade I de Janeiro a 3l de
Dezembrode 2000.
2 - O crédito seráboniÍìcadoem 100Vo
que beneÍìciemdestalinha de crédito
3 - As cooperativas
a:
cornpromctem-sc
.
Respeitar integralmenteo protocolo com a
SecretariaRegional de Agricultura, Florestasc
do queconstaum conjuntode normasque
Pescas,
visam a qualidadede banana,de procedimentos
de informação.
e transmissão
administrativos
.
Autorizar a entidadebancáriaref-eridano ponto
e saldosíìnais à
10. a debitaros adiantamentos
ajuda compensatóriaà eventual quebra de
receitas na comerciahzaçãoda banana, para
amortizaçãodo capital em dívida.
4 - O acessoà linha de crédito íìca condicionadoaos
pedidos que cada cooperativaapresentarjunto da
Direcção Regional de Agricultura, os quais devem
incluir pelo menosas seguintesinformações:
Períodode comercializaçãoa quc se refère o
pedido;
Peso líquido da bananacomercializada,por
categona;
Preçoa pagarà produção,por categoria;
PreçoCIF, por categoriae por semana;c
Ficheiro informático em Íormato de "TXT",
que entregarambanana
de todosos associados
nesseperíodo,com os seguintesatributos:
Número de contribuinte;
Nome;
Quantidadede bananaentreguepor categoria;
Número de documentode pesagem;e
Data de entresa.

de mercado,por despachodo
5 - Em função da siLuação
Sccretário Regional de Agricultura Florestas c
Pcscas,será determinado,por coopcrativa,o montanternáximo de créditopara o períodode cotnercialização cm causa.
(t - O pagamento da banana comercializadade I de
Janeiro a 3l ele Dezembro de 2000, no valor de
58$00 de quilogramade peso líquido de banana
comercializada,a que acresceo valor de comprada
produção pela cooperativa,cleveráser efectuadoo
mais tardarseis semanasapóso corte da banana.
7 - As cooperativasaprcsentarãona Direcção Serviços
de Agro-Indústriae ComércioAgrícola da Direcção
Regionalde Agricultura,de uma declaraçãosemanal,
sobrecompromissode honra,sotlrequal a semanae
quantitativo de banana,que efectuaramos últimos
pagamentos,acompanhadade Íìcheiro informático
em forrnato"TXT" corn os seguintesatribrutos:
Núrnerode contribuinte;
Norne;
Quantidadede bananaentreguepor categoria.
e valor pago;
Número eiedocumentode pesagenÌ;
Número de factura/recibo:e
Data de pagamento.
dos seus associados,será
I - Na defesados inl"eresses
Íundamentado.
tido em contao parecer,devidan-rente
da Associaçãode Agricultoresda Madeiraquantoao
de
intcgralcumprimento,por partedasOrganizações
Produtores,
do rcferidono ponto3. destaResolução.
I - O não cumprimentodo dispostonos pontosanteriores, or.rde alguma das obrigaçõesprevistasna legisiaçãonacionalou comunitária,implicaimediatasuspensãoda linha de créditoà cooperativaem causa.
l0 - O encargoresultantedestaoperaçãode crédito terá
cobcrtura orçamentalno orçamentodo FRIGA FundoRegionaldc Intervençãoe GarantiaAgrícola,
na r ubr ic a0 5 .0 1 .0 2 n
, o s te rm o sd o n .o I do arti go
21.' clo DccrctoLcgislativoRegionaln." 4-N2000 4,
clc9 clcFcvcreiro.
protocolocom entidade
O FRIGA deverácstabelecer
da linha de crédito
blnciiria para o estabclccimento
dcl'inidoem L mediantea anuênciado Governoda
Rc_cião
Autónomada Madeira,atravésda Secretaria
Rc-eional
de Agricultura,Florestase Pescas.
DO
Prc:idônciacio Governo Rcgional. - O PnesIDENTE
Alberto JoãoCardosoGonÇalves
Jardim.
Cor r-nro RnctoNRI-,
Resoluçãon.'77212000
que a RegiãoAutónomada MadeiraceleConsicJcrando
hrou corna. cntão,"EPAC,E.P.",em 8 de Junhode 1990,um
relativoa partedo prédio urbano
c()ntratode arrendamento
:ituatio na Av. Sá Carneiro,Funchal,destinadoà instalação
titrsscrviÇos
da DirecçãoRegionalde Transportes
Terrestres;
que a "EPAC, S.A.", actualproprietáriac
Considerando
,-'cítrmapossuidorado prédioacimaref"crido,
notifìcou,para
JÌ"'llos do cxercício do dircito dc preÍ'erência,
a Região
.\uttinomada Madeirada sua intençãode procederà aliena,.r,riç1seumencionadoprédiourbano,bem como dascondi-lrc:,da referidaalienacão:

Considcrandoque a RegiãoAutónoma da Madeira não
pretendeexerccrtal direito.
Assim, o Conselhodo Governoreunidoem plenáriocm
25 de Maio de 2000, resolveunão exerccro direito de preferônciade que é titular a RegiãoAutónomada Madeirarelativamente à alienaçãodo prédio urbano situado na Av. Sá
Carneiro,concelhodo Funchal,de que é proprietáriae legítima possuidoraa "EPAC, S.4.".
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovEnNoRpctoNRI-,
Resoluçãon.'77312000
de apoiaros
Considerandoa importânciac a necessidade
estudantesoriundos dc outros paísesque, sendo filhos de
emigrantesdestaRegião,têm poucoscontactosem termosde
com os seus congé.neres.Madeiexperiências
educacionais
renses,o que inevitavelmentese reflete num distanciamento
em relaçãoàs suasraízesculturais:
Considerandopor outro lado que é instrurncntode orientaçãoria política do GovernoRegional,proporcionarcondiçõesque perrnitarnaproximare aprofundaras relaçõescon-l
aquelesque,sendoorigináriosdestailha, por motivosvários
tiveram de partir para outras terras em busca de outros
modosde vida;
C onsi derando,também que os Jogos D cspor t ivos
Escolaressão uma forma de, anualmente,proporcionaraos
alunos destaRegião um palco onde possamdemonstraras
suasaptidõesfísicas,bem como incrementaro salutarconvívio cntretodos;
finalmente,que o custo da aquisiçãodas
Considerando
do que
passagens
aéreasé mais baratano local de er-nbarque
no destino,e havendoquem localmentesc rcsponsabilizc
pela organizaçãodestadeslocação,o que se traduzcm rellexos irnediatosde poupançado erário público e de rnelhor
das viagens.
na organização
operacionalidade
O Conselhodo Governorcunido em plenáriocm 25 dc
Maio de 2000,resolveu:
I - Celebrar um contrato-programacom o Sr. Tito
Mendes.tenclocm vista a atribuiçãode um subsídio
destinadoa apoiara aquisiçãode I passagemaérca
e vice-versa.
Sydney/Funchal
2 - Concederao Sr. Tito Mendes uma comparticipação
financeiraque não cxccdcrá328.507510,e quc scrá
da acl-iatribuídade uma só vez, para a prossecução
vidadeprevistano númeroantcrior.
3 - Cclebrarcom o Sr.Tito Mcndeso contratoprograma
quc terá a duraçãoprevisívelde um ano, com início
logo após a assinaturadeste,e terá o seu tórminus
apóso cumprimentodas obrigaçõescontratuais.
4 - Aprovar a minutado contrato-programa
5 - Mandatar o SecretárioRegional da Educaçãopara,
da RegiãoAutónoma da Madeira,
em representação
processoe outorgaro contrato.
elaboraro rcspccl.ivo
6 - A despesacmergentetem cabimento na seguintc
rubrica orçamental: Secretaria09, Capítulo 01,
D i vi são02, S ubdi vi são
01, C ódi go04.03. 01.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnestDENrE
GovEnNoREctoNnl,Alberlo JoãoCardosoGonçalvesJardim.

çõesque permitamaproximare aprofundaras relaçõescom
aquelesque, sendoorigináriosdestailha, por motivos vários
tiveram de partir para outras terras em busca de outros
de apoiaros
a importânciae a necessidade
Considerando
modosde vida;
cstudantesoriundosde outros paísesque, sendoÍìlhos de
C onsi derando,também que os Jogos Despor t ivos
crnigrantesdestaRegião,têm poucoscontactosem termosde
experiências
educacionaiscom os seus corlgé.neres.Madei- Escolaressão uma Íonna cle.anualmentc.proporcionaraos
se refletenum distanciamento alunos destaRegião um palco onde possamdemonstraras
renses,o que inevitavelmente
suasaptidõesfísicas,bem como incrementaro salutarconvícnr relaçãoàs suasraízesculturais;
por outro lado que é instrumentode orienvio entretodos;
Considerando
Considerandofinalmente,que o custo da aquisiçãodas
taçãoda políticado GovernoRegional,proporcionarcondipassagens
aéreasé mais baratano local de embarquedo que
çõesque permitam aproximare aproÍundaras relaçõescom
no destino, e havendoquem localmentese responsabilizc
aquelesque,sendoorigináriosdestailha, por motivosvários
pela organizaçáodestadeslocação,o que se traduzem refletivcram de partir para outras tcrras em busca de outros
xos imediatosde poupançado erário público e de melhor
modosde vida;
das viagens.
operacionalidade
na organrzação
Cons ider and o .ta mb é m q u e o s J o g o s Desporti vos
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 25 de
Escolaressão uma forma de, anualmente,proporcionaraos
Maio de 2000, resolveu:
alunos desta Região um palco onde possamdemonstraras
suasaptidõesÍïsicas,bem como incrementaro salutarconvícom o Sr.Manuel de
1 - Celebrarum contrato-programa
vio entretodos;
que
Castro,tendo em vista a atribuiçãode um subsídio
finalmente,
o
custo
da
aquisição
das
Considerando
passagcns
destinadoa apoiar a aquisição de 6 passagens
aéreasé mais baratano local de embarquedo que
Namíbia/Funchale vice-versa.
no destino,e havendoquem localmentese responsabilize
pela organrzaçáodestadeslocação,o que se traduzem refle2 - Concederao Sr. Manuel de Castro uma comparticixos imediatosde poupançado erário público e de melhor
paçãofinanceiraque não excederá1.017.536$00,
c
na organização
das viagens.
cperacionalidade
que seráatribuídade uma só vez, paraa prossecução
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 25 de
da actividadeprevistano númeroanterior.
VÍaio de 2000. resolveu:
Resoluçãon." 77412000

I - Celebrar um contrato-programacom o Sr. José
Mário Coelho, tendo em vista a atribuiçãode um
subsídiodestinadoa apoiara aquisiçãode 23 passagensTorontolFunchale vice-versa.

3 - Celebrarcom o Sr. Manuel de Castroo contratoprogramaque terá a duraçãoprevisívelde um ano, com
início logo após a assinaturadeste,e terá o seu tércontratuais.
minusapóso cumprimentodasobrigações

2 - Concederao Sr. JoséMário Coelhouma comparticipaçãoíìnanceiraque não excederá3.455.391$00,
e
que seráatribuídade uma só vcz, paraa prossecução
da actividadeprevistano númeroanterior.

4 - Aprovar a minuta do contrato-programa

3 - Celebrar com o Sr. José Mário Coelho o contrato
programaque terá a duraçãoprevisívelde um ano,
com início logo apósa assinatura
destc,e teráo seu
términusapóso cumprimentodasobrigaçõescontratuais.
4 - Aprovar a minuLado contrato-progfama
5 - Mandatar o SecretárioRegional da Educaçãopara,
em representação
da RegiãoAutónoma da Madeila,
elaboraro respectivoprocessoe outorgaro contrato.

5 - Mandatar o SecretárioRegional da Educaçãopara,
em representação
da RegiãoAutónoma da Madeira,
elaboraro respectivoprocessoe outorgaro contrato.
6 - A despesaemergentetem cabimento na seguinte
rubrica orçamental: Secretaria09, Capítulo 01,
D i vi são02, S ubdi vi são
01, C ódi go04. 03. 01.
Presidênciado Governo Regional. - O PnpstDENrE
Do
Alberlo JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovEnNoREcIoNRI-,
Resoluçãon." 77612000

Considerandoa importânciae a necessidade
de apoiaros
estudantesoriundos de outros paísesque, sendo í'ilhos de
emigrantesdestaRegião,têm poucoscontactosem termosde
experi ênci as educaci onai s com os seus congéner es
Madeirenses,
o que inevitavelmente
se refletenum distanciPresidênciado Governo Regional. - O PnEsTDENTE
Do
amentoem relaçãoàs suasraízesculturais;
GovEnNoREctoNRr-.
Alberto JoãoCardosoGoncalvesJardim.
por outro lado que é instrumentode orienConsiderando
taçãoda política do GovernoRegional,proporcionarcondiçõesque permitamaproximare aprofundaras relaçõescom
Resoluçãon." 77512000
aquelesque, sendoorigináriosdestailha, por motivos vários
tiveram de partir para outras terras em busca de outros
Considerandoa importânciae a necessidade
de apoiaros
modosde vida;
cstudantesoriundosde outros paísesque, sendofilhos de
Considerando, também que os Jogos Desportivos
cmigrantesdestaRegião,têm poucoscontactoscm termosde
Escolaressão uma forma de, anualmenl.e,
proporcionaraos
cxperiênciaseducacionaiscom os _seus
congé.neres.Madei- alunos desta Região um palco onde possamdemonstraras
rcnses,o que inevitavelmente
se reÍletenum distanciamento suasaptidõesfísicas,bem como incrementaro salutarconvícrn relaçãoàs suasraízesculturais;
vio entretodos;
Considerandopor outro lado que é instrumentode orienConsiderandoÍìnalmente,que o custo da aquisiçãodas
taçãoda políticado GovernoRegional.proporcionarcondipassagens
aéreasé mais baratano local de embarquedo que
6 - A despesaemergentetem cabimentona seguinte
rubrica orçamental: Secretaria09, Capítulo 01,
Div is ão0 2 , Su b d i v i s ã o0 l . C ó d i g o0 4 .0 3 .01
.

3-o de .Maio,'.de,,.,2000...,'......,..,'.,.,.,...,...,.,.....,...i....ii.ì'..i.i..i:i..;.:.il..i..i..l

no destino,e havendoquem localment"e
se responsabilize
pela organizaçãodestadeslocação,o que se traduzem reflexos imediatosde poupançado erário público e de melhor
operacionalidade
na organização
das viagens.
O Conselhodo Coverno reunidoem plenárioem 25 de
Maio de 2000,resolveu:
I - Cclebrar um contrato-programacom o Sr. Augusto
Moniz Monteiro,tendoem vista a atribuiçãode um
subsídiodestinadoa apoiara aquisiçãode 18 passagens aéreasCaracas/F'unchal
e vice-versa.
2 - Concederao Sr. Augusto Moniz Monteiro Mendes
uma comparticipaçãoÍìnanceiraque não excederá
2.918.305$00,e quc será atribuídade uma só vez,
paraa prossecução
da actividadeprevistano número
antenor.
3 - Celebrarcom o Sr.AugustoMoniz Monteiroo contrato programaque terá a duraçãoprevisívelde um
ano,com início logo apósa assinatura
deste,e teráo
seu términus após o cumprimentodas obrigações
contratuals.
4 - Aprovar a minuta do contrato-programa
5 - Mandatar o SecretárioRegional da Educaçãopara,
em representação
da RegiãoAutónoma da Madeira.
elaboraro respectivoprocessoe outorgaro contrato.
6 - A despesaemergcntetem cabimentona seguinte
r ubr ic a or ç a me n ta l :Se c re ta ri a0 9 , C a p ítul o 01,
D i v i s ã o0 2 , S u b d i v i s ã0o1 , C ó d i g o0 4 . 0 3 . 0 1 .
Presidênciado Governo Regional. - O PnssrDENrE
Do
GovenNoREcroNRl,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon," 777/2000
Considcrando
a importânciae a necessidade
de apoiaros
estudantesoriundosde outros paísesque, sendofilhos de
emigrantes
destaRegião,têm poucoscontactosem termosde
cxperiônciaseducacionaiscom os seus congéneres
Madeirenses,o que inevitavelmente
se refletenum distanciamento
em relaçãoàs suasraízesculturaisl
Considcrando
por outro lado que é instrumentode orientaçãoda políticado GovernoRegional,proporcionarcondi-

çõesque permitarnaproximare aprofundaras relaçõescom
aquelesque,sendoorigináriosdestailha, por motivosvários
tiveram de partir para outras terras em busca de outros
modosde vida;
C onsi derando,também que os Jogos D e spor t ivos
Escolaressão uma lorma de, anualmente,proporcionaraos
alunosdest.aRegião um palco onde possamdemonstraras
suasaptidõesfïsicas,bem como incrementaro salutarconvívio entretodos;
ConsiderandoÍ'inalmente,
que o custo da aquisiçãodas
passagens
aéreasé mais baratano local dc embarquedo que
no destino,e havendoquem localmcntcse responsabilize
pela organrzaçã,o
destadeslocação,o que se traduzem reflexos imediatosde poupançado erário público c de melhor
operacionalidade
na organização
das viagcns.
O Conselhodo Covernoreunidoem plcnáriocm 25 de
Maio de 2000,resolveu:
I - Celebrar um contrato-programacofiÌ o Sr. Adriano
Lopes Venâncio,tendo em vista a atribuiçãode um
subsídiodestinadoa apoiara aquisiçãode 28 passagensJohannesburg/Funchal
e vice-versa.
2 - Concederao Sr. Adriano Lopes Venânciouma comparticipação financeira que não cxcederá
2.811.360$00,
e que será atribuídade uma só vez,
paraa prossecução
da actividadeprevistano número
anterior.
3 - Celebrarcom o Sr. Adriano Lopes Venâncioo coutrato programaque terá a duraçãoprevisívcl de um
ano,colrÌ início logo apósa assinaLura
destc,e teráo
scu términusapós o cumprimentodas obrigações
contratuais.
4 - Aprovar a minuta do contrato-programa
5 - Mandatar o SecretárioRegional da Educaçãopara,
em representação
da RegiãoAutónoma da Madeira,
elaboraro respectivoprocessoe outorgaro contrato.
6 - A despesaemergentetem cabimento na seguinte
rubrica orçamental: Secretaria09, Capítulo 01,
D i vi são02, S ubdi vi são
01, C ódi go04.03.01.
Presìdênciado Governo Regional. - O PnEsTDENTE
Do
GovenNoRpcroNRl,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Toda a correspondência relativa a anúncios e a assinaturas do Jornal Olìcial deve ser dirigida à Secretaria-Ceral da Presidência do Coverno Resional da Madeira.

Os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
. . .2 7-54$00,cada;
Uma lauda
......2987$00,cada;
Duaslaudas
. . .4 896$00, cada;
Três laudas
. . . . .5 2l l$00, cada;
Quatro laudas
......5419$00,cada;
Cincolaudas
. . . . . .6 -568$00,cada.
Seis ou mais laudas
A cstcsvalorcsacrcscc
o imposttldcvido.
Números e Suplementos - Preço por página -50$00.

Anual

Uma Série
Duas Sérics
Trôs Séries
Completa

4 370$00
8 600$00
l0 500$00
12 300$00

Semestral

2 190$00
4 300$00
s 2s0$00
6 200$00

A cstcs valorcs acrcscem os portes dc corrcio, (Portaria n." 203199, tle 26 dc
Novcmbro) c o imposto dcvirlo.

O Preçodestenúmero:624$00- 3.11Euros(IVA incluído)

