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Do covERNo REGToNAL
Resolução n." 92212000
Atribui à CâmaraMunicipalde SantaCruz a imporrânci
a de ll .242.881$00.
Resoluçãon.'92312000
Autorizaa Secretaria
junto do
Re-sional
do PIanoe da Coordenação
a procederà liquidação,
B a n c oC o n r e r c i aPl o r t u g u ê sS.. A . .d a i m p o r t â n c idae 3 9 1 . 4 7 3 . 7 2 0 $ 0 0 .
Resoluçãon." 92-[/2000
Declara a ponte de alvenaria.constituídapor dois (encontros)maciços e por arco
abobadado,situadasobrea Ribeira Natal, na lieguesiado Caniçal,município de Machico
como pertencenteao patrimóniocultural edihcadoda Região.
Resolução n." 92512000
Aprova o descon-eelamento
extraordináriode l7 lugaresna carreirado pessoalauxiliar para
o quadrode pessoaldo Centro Regionalde Saúde.
Resolução n.'92612000
Altera o subsídioa atribuir ao Centro Social e Paroquialde SantoAntónio para o montante
máximo de 25.043.662$00.
Resoluçãon.'92712000
Atribui um subsídioà Casa da Sa-eradaFamília e Refúgio de São Vicente de Paulo, no
montantemáximode 5.729.347$00.
Resolução n." 92812000
Atribui um subsídioà Santa Casa da Misericórdia da Calheta,no montante maximo de
2.558.496$00.
Resolução n." 92912000
Atribui um subsídioao Centro Social e Paroquialde Santa Cecília até ao montante de
1.738.785$00.
Resolução n." 930/2000
Autoriza a celebraçãode um acordode cooperaçâoentreo Centro de SegurançaSocial da
Madeira e a Casado Povo do Monte. na valênciaC'entrode Convívio.
Resoluçãon." 931/2000
Autoriza o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Funchal a proceder à
aquisiçãode diversosbens.

Resolução n." 93212000
Autoriza o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Funchal a proceder à
aquisiçãode diversosbens.
Resoluçãon.'933/2000
Suspendea aplicaçãodas taxas contributivas fixadas aos trabalhadoresagrícolaseventuais,
no âmbito do n." 3 do artigo 2." do Decreto-Lei n." 464/99, de 5 de Novembro, devendo,
nos artigos26." e 2l ." do Decreto
relativamenteaos mesmos,vigorar as taxasestabelecidas
Regionaln." 26/79/M.
Resolução n.'93412000
Autoriza o Centro de SegurançaSocial da Madeira a procederà aquisiçãode uma viatura de
9 lugares.
Resoluçãon.'935/2000
da EscolaBásicado PrimeiroCiclo e Pré-Escolardo
Adjudica obra de "redimensionamento
Lombo de S. João - Pontado Sol" à sociedadeque gira sob a firma Olim & Carvalho,Lda..
Resoluçãon.'936/2000
Aprova o pro-eramade concurso, caderno de encargos,projecto e autoriza a aberturade
concursopúblico para execuçãoda empreitadade "construçãodo Polidesportivoda Fajã da
Ovelha - Calheta".
Resolução n." 93712000
Aprova o programa de concurso, caderno de encargos,projecto e autoriza a abertura de
concurso público para execuçãoda empreitadade "construção do Polidesportivode Água
de Pena- Machico".

Resoluçãon." 938/2000
Aprovao programade concurso,cademode encargos,projectoe autorizaa aberturado
respectivo
concursopúblicoda obrade "ampliaçãodo Internatoda Quintado Leme".
Resoluçãon.'939/2000
Aprova o programa de concurso, caderno de encargos,projecto e autoriza a aberturade
'
concursopúblico para execuçãoda empreitadade "construçãoda Escola Básicado 2.oe 3.o
Ciclos do Campanário- Ribeira Brava".
Resolução n." 940/2000
Aprova o programa de concurso, caderno de encargose projecto e autoriza a aberturade
concursopúblico para a empreitadade "Alteração do Nó Rodoviário da Cruz de Carvalho".
Resolução n.'941l2fi)0
Nomeia o Secretário Regional dos Recursos Humanos para proceder à elaboração de
Portaria de Regulamentaçãode Trabalho, no âmbito do Acordo Colectivo de Trabalho do
Sectordo Ensino de ConduçãoAutomóvel.
X ' Resolução n." 942t2000
Estabelecetolerânciade ponto no dia 23 de Junho, nos serviçospúblicos e instituições
públicassob tutela do GovernoRegional.
Resoluçãon.'94312000
da Escola Básicado Primeiro Ciclo e Pré-Escolar
Adjudica a obra de "redimensionamento
da Ribeira de Machico - SantoAntónio da Serra" à sociedadeque gira sob a ltrma Olim &
Carvalho,Lda..

Resoluçãon." 94412000
da
daEscolaBasicado PrimeiroCicloe Pré-Escolar
Adjudicaa obrade "redimensionamento
Primos,I-cla..
quegirasoba firmaPrimos- Soc.Construções
Igreja- Camacha"
à sociedade
Resolução
n.'94512000
Rectificaa Resolucão
n." 849/2000.
de 8 de Junho.
Resoluçãon." 94612000
Autoriza a Regiãoa subscrevero aumentode capital em 20Vo,no capital social da
da Madeira,S.A..
VIALITORAL- Concessões
Rodoviárias

3Ode Junhs,:.frF99.,.......
:

:
:,:::;:::;::::;::
:;:::;;:;1t:;:
, ,,',,
,,,,,;,r,:,:.

: : : : : . : . | l l l : l
: : :

: : : : : : )titr:,

,,,:,,,;,;,,,:,,,;i,,,,;,:,i':,:',

Resolução n." 94712000
celebradoem 2 de Maio do correnteano, entrea Regiãoe o
Ratifica o contrato-pro,qrama,
Grupo de Folcloree Etnográficoda Boa Nova.
Resoluçãon.'948/2000
celebradoem 2 de Maio do correnteano, entre a Regiãoe
Ratifica o contrato-programa,
FrancisAlejandro FigueiraCardoso.
Resolução n." 94912000
celebradoem 2 de Maio do coÍTenteano, entre a Regiãoe
Ratifica o contrato-programa,
JoséManuel Freitas.
Resolução n." 950/2000
celebradoem 2 de Maio do correnteano, entre a Regiãoe
Ratifica o contrato-programa,
FranciscoLeónio MendonçaDias.
Resoluçãon.'951/2000
celebradoem 2 de Maio do correnteano, entre a Regiãoe
Ratifica o contrato-programa,
Maria IsabelGomesMelo Borgesde Castro.
Resoluçãon.'9572000
celebradoem 2 de Maio do correnteano, entre a Regiãoe
Ratifica o contrato-programa,
Maria Josédos Reis Pita.
Resolução n." 953/2000
celebradoem 2 de Maio do correnteano, entre a Regiãoe
Ratifica o contrato-programa,
João Egídio Andrade Rodri-eues.
Resoluçãon.'95412000
celebradoem 2 de Maio do correnteano, entre a Regiãoe
Ratifica o contrato-programa,
Artur JoséMoreira Ferreira.
Resoluçãon." 955/2ü)0
celebradoem 2 de Maio do correnteano, entre a Regiãoe
Ratifica o contrato-pro-qrama,
Alice Rodrigues.
Resolução n." 956/2000
celebradoem 2 de Maio do correnteano, entre a Regiãoe a
Ratifica o contrato-pro-qrama,
Associaçãode AnimaçãoGeringonça.
Resoluçãon.'95712000
celebradoem 2 de Maio do correnteano, entrea Re-qiãoe a
Ratifica o contrato-programa,
AssociaçãoCultural CanecaFurada.
Resoluçãon." 958/2000
celebradoem 2 de Maio do coÍrenteano, entre a Regiãoe o
RatiÍjca o contrato-pro-qrama,
AteneuComercialdo Funchal.
Resolução n." 959/2000
celebradoem 2 de Maio do correnteano, entrea Regiãoe a
Ratifica o contrato-pro-qrama,
AssociaçãoMusical, Cultural e Recreativae Côro de Câmarade Câmarade Lobos.
Resoluçãon.'960/2000
celebradoem 2 de Maio do correnteano, entrea Regiãoe a
Ratifica o contrato-programa,
OrquestraClássicada Madeira.

Resoluçãon." 961/2000
dasXXVII JomadasMédicas das llhas
Organizadora
Concedeum subsídioà Comissão
de 1.050.000$00.
no montante
Atlânticas,
Resoluçãon." 96212000
com a AssociaçãoRe-eionalpara o Desenvolvimentodas
Celebra um contrato-pro-erama
Tecnologiasde Informaçãona Madeira.
Resolução n." 963/2000
Autoriza a sociedadedenominadaFinpro S.G.P.S.,S.A. a procederà venda das 24.000
RodoviáriasclaMadeira,S.A.
acçõesda sociedadedenominadaVIAI.ITORAL - Concessões
ao BANIF - Banco lnternacionalcloFunchal,S.A. ao Banco EspíritoSanto,S.A. ao Banco
BPI, S.A. ao BCPA - Bancode Investimento,S.A. à sociedadedenominadaConstrutorado
Tâmega,S.A. e à sociedadeque gira sob a firma Avelino Farinha& Agrela,Lda..

Resoluçãon." 964/2000
Aprova a minuta da escriturade expropriaçãoda parcela<ieterrenon." 309G, necessáriaà
obrade "construçãoclaVia RápidaFunchal- Aeroporto- 2." fase troço Cancela Aeroporto
- alteraçõesao projecto".
Resoluçãon.'965/2000
com a CompanhiaNacional de Bailado, tendo em vista a
Celebraum contrato-programa
Dançaro Século,no âmbito do
sob a designação
irês espectáculos,
realizaçãono Funchal^de
Madeira.
Festivalde Músicada
Resolução n." 966/2000
clecooperaçãotécnicae científicacom a AREAM.
Realizaum contrato-pro-srama

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resolução n." 92212000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 20 de
Junho de 2000. resolveuatribuir à CâmaraMunicipal de
SantaCruz, nos termosdo dispostono n.o4 do artigo4." do
Decreto Legislativo Regional n.o 4-Al2000/M' de 9 de
como apoio
Fevereiro,f importânciade 11.242.881$00,
fìnanceironecessárioà realizaçãoda obra "Construçãodo
C.M. dos Fajocosparao C.M. dasPalmeiras- SantaCÍol",
da referidaAutarquia.
integradano Planode Investimentos
Èstadespesatem cabimentona Secretaria03, Capítulo50.
Di v is ão 11, S ub d i v i s ã o 0 9 , C l a s s i fi c a ç ã oE conómi ca
de Capital- Administração
08.02.05,AlíneaR (Transtèrências
Local).
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnEStoENTE
GovEnNoRtctoNel-,AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resolução n." 92512000
para
Considerandoque o númerode vagasdescongeladas
2000, no tocante ao pessoal da Carreira Auxiliar, é'
insuficiente;
Considerandoas necessidadesprementesdo Centro
Regionalde Saúde,nestaárea,e à inviabilidadedo recursoe
de mobilidadeparaa suasatisfação;
insirumentos
o dispostono n.oJ, do art." l0 do Decreto
Considerando
LegislativoRegionaln." l3l85/M, de l8 de Junho.
b Conselhodo Governo reunido em plenário em 20 de
Junho de 2000, resolveu aprovar o descongelamento
de l7 lugaresna carreirado PessoalAuxiliar,
extraordinário
distribuídosdo seguintemodo:
14 vagaspara a categoriade Auxiliar de Apoio e
V i gi l ânci a
3 vagaspara a categoriade Motorista.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnestnENTE
GovERNoRrctoNar-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resolução n." 923/2000
O Conselhodo Governoreunido em plenário em 20 de
Junho de 2000, resolveuautorizara SecretariaRegional do
Pl ano e da Coo rd e n a ç ã oa p ro c e d e rj u n to do B anco
ComercialPortuguês,S.A., à liquidaçãoda importânciade
39L473.720$00,referenteao encargocom juros do cupão
n." 5 da l.u,2.u e 3." Sériesdo EmpréstimoObrigacionista
emitido pelo GovernoRegionalno dia 2l de Julhode l99l .
03,
tem cabimentoorçamentalna Secretaria
Estadespesa
Capí t ulo 01, Div i s ã o 0 1 , Su b d i v i s ã o0 0 , C l a ssi fi cação
Económica03.01.04(Juros- Instituiçõesde Crédito).
Presidênciado Governo Regional. - O PnestnENrEDo
GovERttoRpcloNnl-,AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 924/2000
que a ponte de alvenaria,constituídapor
Considerando
dois (encontros)maciços e por arco abobadado,situada
sobrea RibeiraNatal,na freguesiado Caniçal,concelhode
Machico, é um importantetestemunhodo passadoe das
antigasredesviáriasruraisque urge protegere conservar.
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 20 de
Junho de 2000, resolveu,ao abrigo do n." 2 do artigo 7." e
d os n. " I e2 do a rti g o2 6 ." d a l .e i n ." l 3 l 8 5 , d e 06.JU L,e
com baseno respectivoprocessoorganizadopela Direcção
Regionaldos AssuntosCulturais,declararo aludido imóvel
ao patrimónioculturaledificadoda Regiãtl
como pertencente
como de ValorLocal.
Autónomada Madeira,classificando-o
DO
Presidênciado Governo Regional. - O PnesroENTE
GovenNoRscloNet-,AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resolução n." 92612000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 20 de
Junhode 2000,resolveu:
I - Alterar o subsídio atribuído ao Centro Social e
Paroquial de Santo António, pela Resoluçãon.o
de l6 de Março, parao montantemáximo
31712000,
de25.043.662$00,destinadoa financiara 1007o,os
encargoscom o seguintepessoal,com referênciaao
presenteano:
Sete técnicos superiores afectos ao
RendimentoMínimo Garantido.
U ma assi stenteadmi ni strativaaf ect a à
valênciacentrode dia para idosose lar para
i dosos.
atèctaà valênciaATL.
Uma ajudantede ocupação,
2 - O correspondentepagamentodeverá continuar a
tazer-se por tranches mensais com base nos
respectivosencargose conformecontrato-programa
a celebrar com o Centro de Segurança Social da
Madeira.
3 - A despesa em causa tem cabimento na rubrica
e 610.01do Orçamentodo Centrode
912.03,602.01
Socialda Madeira.
Segurança
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnestnENTE
GovenNoRectount.,AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resolução n." 92712000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 20 de
Junhode 2000, resolveu:
I - Atribuir à Casada SagradaFamília e Refúgio de São
Vicente de Paulo, nos termos do artigo 22." do
DecretoLegislativo Regional n." 4-Al2000/M, de 9
de Fevereiro,um subsídiono montantemáximo de
5.129.341$00,destinado a financiar a l00%o, os
encargosefectivos com pessoal técnico superior.
afecto à aplicação do Rendimento Mínimo
Garantido,com referênciaao correnteano.
2 - O correspondentepagamento deverá fazer-se por
tranchesmensaiscom basenos respectivosencargos
e conforme contrato-programaa celebrar com o
Centrode SegurançaSocial da Madeira.
A despesaem causa tem cabimento na rubrica
912.03, do Orçamento do Centro de Segurança
Socialda Madeira.
Presidência do Governo Regional. - O PneStDENTEDo
GovEnNo RsctoNel, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.

Resolução n." 928/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 20 de
Junhode 2000, resolveu:
I - Atribuir à SantaCasa da Misericórdiada Calheta,
nos termos do artigo 22." do Decreto Legislativo
Regional n." 4-N2000iM, de 9 de Fevereiro, um
subsídio no montante máximo de 2.558.496$00,
destinadoa financiar a l00%o,os encargosefectivos
com pessoaltécnico superior,afecto à aplicaçãodo
RendimentoMínimo Garantido,com referênciaao
correnteano.
2 - O correspondentepagamento deverá Í-azer-sepor
encargos
tranchesmensaiscom basenos respectivos
e conforme contrato-programaa celebrar com o
Socialda Madeira.
Centrode Segurança
3 - A despesaem causa tem cabimento na rubrica
912.03, do Orçamento do Centro de Segurança
Socialda Madeira.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PneStDENTE
GovEnNoRncloNal,AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 929/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 20 de
Junhode 2000, resolveu:
I - Atribuir ao Centro Social e Paroquial de Santa
Cecília, nos termos do artigo 22." do Decreto
Legislativo Regional n.o 4-N20001M, de 9 de
Fevereiro,um subsídioatéao valorde 1.738.785$00,
destinadoa flnanciara l00Vo,os encargosefectivos
com uma educadora de infância, afecta à
coordenaçãodos AIL's de Câmarade Lobos.

2 - O correspondentepagamentodeverá fazer-sepor
tranchesmensaiscom basenos respectivosencargos
e conforme contrato-programaa celebrar com o
Centro de SegurançaSocial da Madeira.
3 - A despesaem causa tem cabimento na rubrica
602.01, do Orçamentodo Centro de Segurança
Social da Madeira.
Presidênciado Cioverno Regional. - O PnsstoENrEDo
GovEnNoRectoNnl, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.'930/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 20 de
Junhode 2000,resolveu,nos termosdo artigo4." do Decreto
RegulamentarRegional n." 3l84lM, de 22 de Março, e do
artigo 22." do DecretoLegislativoRegionaln." 4-N2000/ì4,
de 9 de Fevereiro,o seguinte:
com efeitos a0ll}4l2000, de
I - Autorizar a celebração,
um acordo de cooperação entre o Centro de
SegurançaSocialda Madeirae a Casado Povo do
Monte, na valênciaCentrode Convívio.
2 - Autorizar o pagamento da correspondente
comparticipação financeira mensal, conforme
montantespor utente definidos para financiamento
Social,
de Solidariedade
às InstituiçõesParticulares
tuteladas pelo Centro de Segurança Social da
Madeira.
3 - O respectivoencargotem cabimento nas rubricas
610.01e 950,do Orçamentodo Centrode Segurança
Socialda Madeira.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnEStnENTE
GoveRNoRrctoNe,l,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.'931/2000
Considerandoque a naturezados serviçosprestadospelas
Unidades de Saúde se revestem de carácter essenciale
permanente,parao bem-estarda populaçãoda RAM;
Considerandoque a prestaçãodaquelesserviços,nem
sempre é temporalmentecompatível com as tramitações
subjacentesà aquisiçãode bens e serviços por parte das
instituiçõespúblicas;
Considerandoque se aguardamos ulteriorestrâmitesdos
ajustamentosorçamentaisentretantodesencadeados.
O Conselhodo Govemoreunidoem plenárioem 20 deJuúo
de 2000, resolveuautorizaro Conselhode Administraçãodo
CentroHospitalardo Funchala procederà aquisiçãodosbensa
que se ref'erem os concursos n."' INCP2000R0l2,
1cL20000025, lcl2000(n24, 2PR20000056,2PR200(n055,
t AD2000 I M3, I AD20m rM2, I AD2000 I 44 l, I AD2000I 440,
despesas.
dasrespectivas
bem como ao processamento
Do
Presidênciadcl Governo Regional. - O PnesloENTE
GovrnruoRectoNnl, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 93212000
Considerandocluea naturezados serviçosprestadospelas
Unidades de Saúde se revestem de carácter essenciale
permanente,paracl bem-estarda populaçãoda RAM;

Considerandoque a prestaçãodaquelesserviços, nem
sempre é temporalmentecompatível com as tramitações
subjacentesà aquisiçãode bens e serviços por parte das
instituiçõespúblicas;
Considerandoque se aguardamos ulteriorestrâmitesdos
ajustamentos
orçamentaisentretantodesencadeados.
O Conselhodo Govemoreunidoem plenárioem 20 de Juúo
de 2000, resolveu autorizar o Conselho de Administraçãodo
Centro Hospitalardo Funchala procederà aquisiçãodos bens a
NCP20000021,
que se referemos concursosn."'CCP20000005,
INCI2000R008 Adicional, 5PR20000014, 5PR20000014
Adicional, 2PR20000058, 2FAD20000008, 2F4D2000009,
28 AD2000033, 2DAD20000067,I AD2000I I 03, I AD2000I I 24
Adicional, 14D200179, lAD2000ll82, lAD2000l3l0,
1AD2000I 3I 6, I AD2000I 339, I AD2000I 342, I AD2000I 345,
I AD2000I 348, I AD2000I 353, 1AD2000I 355, I AD2000I 408,
001409, lAD2000l4l0, lAD2000l4l5, 1AD2000I428,bem
dasrespectivasdespesas.
como ao processamento
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnTSIDENTE
GovenNoRpctoxel, AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.'933/2000
Com a publicaçãodo Decreto-Lei n." 464199,de.5 de
Novembro,'foramfrxadas,no âmbitoda TaxaSocialÚnica,
taxascontributivastransitóriaspara as actividadesagrícolas
e equiparadasdesenvolvidasna Região Autónoma da
Madeira,a vigorar desdeI de Setembrode 1999e até ao ano
2012.
Para os trabalhadoresdiferenciadose indiferenciados
permanentes,as taxas contributivas foram reduzidas de
paral5%o.
34,J57oe 32,5Varespectivamente.
Aos
trabalhadores indiferenciados eventuais,
enquadradosno Regime Geral de SegurançaSocial nos
termosdo DecretoRegionaln." 26119lM,de 7 de Novembro,
foi fixada a taxa contributivade l5%o,o que correspondea
um acréscimode 27o em relação à situaçãoanteriormente
vigente.
Este aumentopressuponha,porém, um alargamentodo
âmbito material da protecçãosocial atravésda entradaem
vigor de Decreto Legislativo Regional que procederáà
regulamentaçãodo enquadramentodos trabalhadorespor
conta de outrém das actividadesagrícolase equiparadasda
Região, no Regime Geral de SegurançaSocial aplicado à
seneralidade
dos trabalhadores.
Assim, considerandoque a alteraçãoda taxa contributiva
paraos trabalhadores
agrícolaseventuaisdeveconcretizar-se
quandoentrarem vigor estediploma,o Conselhodo Governo
reunido em plenário em 20 de Juúo de 2000, resolveu o
segulnte:
Fica transitoriamentesuspensaa aplicação, aos
trabalhadores agrícolas eventuais, das taxas
contributivasfixãdas no n.o 3 do artiso 2." do
Decreto-Lein." 464199,de5 de Novembroldevendo,
relativamenteaos mesmos,vigorar as estabelecidas
nos artigos 26." e 2J." do becreto Regional n.o
26t79lM.
Presidênciado Governo Resional. - O PnEstoENTE
Do
GovEnNoRectoNnr-,
Alberto JoãõCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 93412000
Considerandoque estápara breve a aberturade um novo
Lar e Centro de Convívio na freeuesiade SantoAntónio da
Serra - Machico o qual perriitirá reforçar o apoio à
populaçãomais carenciada;
Considerandoque uma estruturadestanaturezanecessita
de uma viatura que permita respondercom rapidez às

solicitaçõesda população,rentabilizandoa utilização do
Centrode Convívio.
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 2Ode Junho
de 2000,resolveuautorizaro Centro de SegurançaSocial da
Madeira a procederà aquisiçãode uma viaturade 9 lugares,
ao abrigoda alíneaa) do n.o I do art." 86." do D[, n." l9Jl99,
de 8 de Junho.
o
I vaga de Técnico Superiorde 2." classe.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PneSIDENTts
GovenNoRsctoNel, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.'935/2000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 20 de Junho
de 2000,tendo presenteo relatório da Comissãode Análise
das Propostaspresentesà consulta para o "Redimensionamento da Escola Básica do Primeiro Ciclo e PréEscolar do Lombo de S. João - Ponta do Sol", resolveu
adjudicara retèridaobra à empresa"Olim & Carvalho,Lda."
do IVA à taxaem
pelo montantede 53.886.341$00
a acrescer
vigor, no prazo de 2 meses,de acordo com a respectiva
proposta,por ser a de mais baixo preço.
Mais resolveudispensara celebraçãode contratoescrito
ao abrigo do dispostona alínea b) do n." I do art." 60." do
Decreto-Lei n." l9ll99, de 8 de Junho, considerandoos
factosjá invocadosna Resolução728100,de l8 de Maio.
O cabimento orçamental é asseguradopela rubrica:
Secretaria06, Capítulo 50, Divisão 05, Subdivisão09,
Económica07.01.03,do Orçamentode Receita
Classificação
e Despesada RegiãoAutónomada Madeira.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnISIDENTE
GovEnNoR-EctoNel,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 936/2000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 20 de Juúo
de 2000,resolveuaprovaro Programade Concurso,Caderno
de Encargose Projecto e autorizar a aberturade concurso
público para execuçãoda empreitadade "Construçãodo
Polidesportivo
da Fajã da Ovelha- Calheta".
Do
Presidênciado Governo Resional. - O PnSSIDENTE
GovenNoREcroNel,Alberto JoãõCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 93712000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 20 de Junho
de 2000,resolveuaprovaro Programade Concurso,Caderno
de Encargose Projecto e autorizar a aberturade concurso
público para execgçãoda empreitadade "Construçãodo
Polidesportivo
de Agua de Pena- Machico".
Do
Presidênciado Governo Resional. - O PneStDENTE
GovsnNoRrcroNm-.Alberto JoãõCardosoGoncalvesJardim.
Resoluçãon.'938/2000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 20 de Juúo
de 2000,resolveuaprovaro Programade Concurso,Caderno
de Encargose Projectoda obra de "Ampliação do Internato
da Quinta do Leme" e autorizaÍ a aberturado respectivo
concursopúblico para a sua construçãopelo valor basede
195.000.000$00.
Presidênciado Governo Regional. - O PnesTDENTE
Do
GovenNoRectoNa.l,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resoluçãon.'939/2000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 20 deJunho
de 2000,resolveuaprovaro Programade Concurso,Caderno
de Encargose Projecto e autorizara aberturade concurso
pÍblico para execução da empreitada de construção cla
"EscolaBásicado 2." e 3.oCic:losdo Campanário- Ribeira
Brava".
Presidênciado Governo Regional. - O pnrsruENTEDo
GovenNoRncroxel, AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon." 940/2000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 20 de Junho
de 2000,resolveuaprovaro Programade Concurso,Caderno
de Encargose Projecto e autorizara aberturade concurscr
público para a empreitadade "Alteração do Nó Rodoviário
da Cruz de Carvalho".
Presidênciado Governo Regional. - O pnesrnENTE
Do
GovEnNoRecroNRr-,
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

das Propostas presentesà consulta para o "Redimensionamentoda Escola Básica do Primeiro Ciclo e préEscolarda Ribeira de Machico - SantoAntónio da Serra",
resolveu adjudicar a refèrida obra à empresa"Olim &
Carvalho,Ld."" pelo montantede 35.695.847$00.
a acrescer
do IVA à taxaem vigor. no prazocleó0 dias.de acordocom
a re_spectiva
proposta,por ser a de maisbaixo preço.
Mais resolveudispensara celebração
de contrâtoescrito
ao abrigodo dispostona alíneab) do n." I do art." 60." do
Decreto-Lein." l9ll99, de 08 de Junho,considerandoos
já invocadosna Resoluçãol27l0O,de l8 de Maio.
f-actos
O cabimento orçamental é asseguradopela rubrica:
Secretaria06, Capítulo 50, Divisão 05, Súbdivislo 09,
Classificação
Económica07.01.03,do Orçamentode Receita
e Despesada RegiãoAutónomada Madeira.
Presidênciado Governo Regional. - O pnEsroEN-rE
Do
GovenNoRtcrounl, Alberto JoãõCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon." 944/2000

O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 20 de Juúo
de 2000, analisou a situação em que se encontraramas
negociações
do Acordo Colectivode Trabalhodo Sectordo
Ensinode ConduçãoAutomóvel.
Assim, e considerando
que as ComissõesNegociadoras
no processode conciliação,expressamente
solicitarama
intervençãoadministrativapor parte do GovernoRegional,
resolveu mandatar o SecretárioRegional dos Recursos
Humanos para proceder à elaboração de portaria de
Regulamentação
de Trabalho,tendo em linha de conta o
contributo das partes no contexto da contrataçãocolectiva
re gional.

O Conselhodo Govemoreunidoem plenárioem 20 de Junho
de 2000,tendo presenteo relatórioda Comissãode Análise
das Propostas presentesà consulta para o "Redimensionamentoda Escola Básica do Primeiro Ciclo e préFscolarda Igreja - Camacha",resolveuadjudicara retèrida
obra à empresa"Primos - Soc. Construções
Primos, Ld.""
pelo monrantede 54.922.929$00,a acrescerdo IVA à taxa
em vigor. no prazo de 90 dias,de acordocom a respectiva
proposta,por ser a de mais baixo preço.
Mais resolveudispensara celebração
de contratoescrito
ao abrigo do dispostona alíneab) do n." I do art." 60." do
Decreto-Lein." l9ll99, de 08 de Junho. considerandoos
factosjá invocadosna Resolução126100,de l8 de Maio.
O cabimento orçamental é asseguradopela rubrica:
S ecrerari a06. C apítul o 50. D i vi são 05, S ubdivisão09,
Classifìcação
Económica07.01.03,do Orçamentode Receita
e Despesada RegiãoAutónomada Madeira.

Presidênciado Governo Regional. - O PnesroENrEDO
Govgnxo Recroruel,AlbertoJoãõCardosoGoncalvesJardim.

Presidênciado Governo Regional. - O PnesroENTE
Do
GovEnNoREcroNnl,Alberto JoãoCardosoGoncalvesJardim.

Resolução n." 94212000

Resoluçãon.'94512000

Resolução n." 94112000

O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 20 de Junho
de 2000.resolveuestabelecer
tolerânciade ponto no próximo
dia 23 de Junho, nos Serviços Públicos e Insiituições
Públicassob tutelado GovernoResional.
A tolerânciade ponto não abraige os Estabelecimentos
de Saúdee Hospitaise as Escolasonde decorramexamese
provas globais e ainda os ServiçosPúblicos com actos
o f i c i a i si n a d i á r ' ejiás a g e n d a d o s .
As Crechese Jardinsde Infância deverão sarantir os
s e r ri ç o sm í n i m o s .
Neste sentido, os funcionáriosque não beneficiarem
destamedidano dia acimarefèrido,serãorecompensados
em
dia a tìxar oportunamentepelos orgãos de direcção dos
respectivosserviços.
Presidênciado Governo Regional. - O PnEsToENTE
Do
GovEnNoREcroNnl,AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 94312000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 20 de Juúo
de 2000, tendo presente.
o relat(rrioda Comissãode AnáUse

O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 20 de
Junhode 2000,resolveurectiÍìcara Resolucãon." 84912OOO
de 8 de Junho.
Assim,onde se lê:
" I - Concedero avalda Regiãoà IGA - Investimentos
e
Gestãoda Agua, S.A., nos termosdo dispostono
artigo 7." do DecretoRegulamentarRegional n."
23ll9lM, de 16 de Outubro, para garantir uma
operaçãode aberturade crédito junto do Banco
P ortuguês
de Investi mento
S .4., ..." .
Deve ler-se:
" I - Concedero avalda Regiãoà IGA - Investimentos
e
Gestãoda Agua, S.A., nos termosdo dispostono
artigo 7." do DecretoÌìegulamentarRegional n."
23/79/M, de 16 de Outubro, para garantir uma
operaçãode aberturade r:reditojunto do Banco
B P I , S . A . ,. . . " .
Presidênciado Governo Regional. - O PnpsrDENrE
Do
GovnnNoREcroNnl,Alberto JoaõCardosoGonçalvesJardim.

Resoluçãon." 94612000

Resoluçãon.'948/2000

Considerandoque em assembleiageral da "vIALITORAL,
ConcessõesRodoviáriasda Madeira, S.A." realizadano
passadodia sete do corrente mês de Junho e nos termos
autorizadospelosrespectivosestatutosaprovadospor via do
DecretoLegislativoRegional número 2l-N99lM, de 24 de
Agostofoi deliberadoprocederao aumentodo seucapitaldo
montantede quinhentosmil eurosparao montantede quinze
milhõesde euros:
Considerandoque tal aumento será subscrito pela
accionistaRegião Autónoma da Madeira na proporçãoda
respectivaparticipaçãosocial.
Nestes termos, o Conselho do Governo reunido em
plenárioem 20 de Junhode 2000, resolveu:
Urur - Autorizar a Região Autónoma da Madeira a
subscrevero aumento de capital na proporção da sua
participação,no capital social da "vIALITORAL,Concessões
Rodoviáriasda Madeira,S.A.",ou sejade 207o,nos precisos
termosdeliberadosem reuniãoda assembleiageralrealizada
no passadodia setedo correntemês de Junho.
Dors - Autorizar que se proceda ao pagamento à
"\'I.{LITORAL,
Rodoviáriasda Madeira,S.A." do
Concessões
tÌìrrrìttÌttecorrespondenteà sua parte de realizaçãodo
:obrcditoaumentode capital.
O presente encargo tem cabimento orçamental na
Secretaria03, Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão00,
Económica0901,alínea00.
Classificação

da realização
Considerandoa importânciae a necessidade
da Festa da Flôr, no corrente ano, como instrumento
fundamental para atingir a política de turismo do Governcl
Regional;
Considerandoque Francis Alejandro Figueira Cardoso,
pessoa de reconhecido mérito com capacidade para
concretizaçãodo projecto por si apresentado,prossegueo
objectivo de também apoiar o Governo Regional em
actividadesde âmbito turístico/cultural.
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 20 de
Junhode 2000, resolveu:

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PneSIDENTE
GovEnNoRectoNe.l,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resolução n." 949120M

Resolução n." 94712000
da realização
Considerandoa importânciae a necessidade
da Festa da Flôr, no corrente ano, como instrumento
fundamentalpara atingir a política de turismo do Governo
Regional;
Considerandoque o Grupo de Folclore e Etnográficoda
Boa Nova prossegueo objectivo estatutáriode também
apoiar o Governo Regional em actividadesde âmbito
turístico/cultural;
Considerandoque aquelaassociaçãoé privadade âmbito
colectivo e encontra-sevocacionadapara a realizaçãode
actividadesde caráctercultural.
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 20 de
Junhode 2000,resolveu:
celebradoem 2000I - Ratificar o contrato-programa,
05-02, entre a Região Autónoma da Madeira,
pelo SecretárioRegionaldo Turismo e
representada
Cultura,e o Grupo de Folclore e Etnográficoda Boa
Nova, tendo em vista a execuçãode um projecto
relativo a uma Exposiçãode Artesanatonuma Placa
Central da Avenida Arriaga, integradano Programa
Geral da Festada Flôr de 2000.
2 - Para a prossecuçãodo projecto previsto no número
anterior, conceder ao Grupo de Folclore e
Etnográtìco da Boa Nova uma comparticipação
financeiraque não excederá1.000.000$00.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnSSIDENTE
REctoNRl,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Gol'ERrvo

celebradoem 2000I - Ratificar o contrato-programa,
05-02, entre a Região Autónoma da Madeira,
representadapelo SecretárioRegional do Turismo e
Cúltura,e FrancisAlejandroFigueiraCardoso,tendo
em vista a execuçãode um projecto que constade
um carro alegóricoe 50 figurantes,para integraro
GrandeCortejoAlegórico da Flôr de 2000.
2 - Para a prossecuçãodo projecto previsto no número
anterior, conceder a Francis Alejandro Figueira
Cardosouma comparticipaçãofinanceiraque não
excederá1.000.000$00.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnISIDENTE
GovEnNoRecloNnl,AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.

da realização
Considerandoa importânciae a necessidade
da Festa da Flôr, no corrente ano, como instrumento
fundamentalpara atingir a política de turismo do Governo
Regional;
Considerando que José Manuel Freitas, pessoa de
reconhecidomérito com capacidadepara concretizaçãodo
projecto por si apresentado,prossegueo objectivo de
também apoiar o Governo Regional em actividades de
âmbito turístico/cultural.
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 20 de
Junhode 2000, resolveu:
celebradoem 2000I - Ratificar o contrato-programa,
05-02, entre a Região Autónoma da Madeira,
pelo SecretárioRegionaldo Turismo e
representada
Cultura, e José Manuel Freitas, tendo em vista a
execuçãodos projectosrelativos ao carro alegórico
que integrou os cortejos Infantil e Alegórico e ao
cenáriodo palco, tudo respeitanteà Festada Flôr de
2000.
2 - Para a prossecuçãodo projecto previsto no número
anterior, conceder a José Manuel Freitas uma
comparticipação financeira que não excederá
3.000.000$00.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PBeSIDENTE
GovenNoRecloNnl, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 950/2000
da realização
Considerandoa importânciae a necessidade
da Festa da Flôr, no corrente ano, como instrumento
fundamentalpara atingir a política de turismo do Governo
Regional;

30:de:,.Íuü}ro.:rda

Considerandoque Francisco Leónio Mendonça Dias,
pessoa de reconhecido mérito com capacidade para
concretizaçãodo projecto por si apresentado,prossegueo
objectivo de tamhém apoiar o Governo Regional em
actividadesde âmbito turístico/cultural.
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 20 de
Junhode 2000, resolveu:
I - Ratificar o contrato-programa,
celebradoem 200005-02, entre a Região Autónoma da Madeira,
pelo SecretárioRegionaldo Turismo e
representada
Cultura, e FranciscoLeónio Mendonça Dias, tendo
em vista a execuçãode um projecto que constade
um caÍro alegóricoe 150 figurantes,para integraro
GrandeCortejoAlegórico da Flôr de 2000.
2 - Para a prossecuçãodo projecto previsto no número
anterior, conceder a Francisco Leónio Mendonça
Dias uma comparticipaçãofinanceira que não
excederá4.000.000$00.
Presidênciado Governo Regional. - O PnEStnENTE
Do
GovEnNoREctoNel,AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon." 951/2000
Considerandoa importânciae a necessidade
da realização
da Festa da Flôr, no corrente ano, como instrumento
fundamentalpara atingir a política de turismo do Governo
Regional;
que Maria IsabelGomes Melo Borgesde
Considerando
para
Castro,pessoade reconhecidomérito com capacidade
prossegueo
concretização
do projectopor si apresentado.
o b j ec t iv o de t amb é m a p o i a r o Go v e rn o R e ,ei onalem
actividades
de âmbitoturístico/cultural.
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 20 de
Junhode 2000, resolveu:
I - Ratificar o contrato-programa,
celebradoem 200005-02, entre a Região Autónoma da Madeira,
pelo SecretárioRegional do Turismo e
representada
Cultura, e Maria Isabel Gomes Melo Borges de
Castro, tendo em vista a execuçãode um projecto
que consta de um carro alegórico e 80 figurantes,
para integraro GrandeCortejo Alegórico da Flôr de
2000.
2 - Para a prossecuçãodo projecto previsto no número
anterior, conceder a Maria Isabel Gomes Melo
Borges de Castro uma comparticipaçãofinanceira
que não excederá4.000.000$00.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnEstnENTE
GovenNoREctoNRt-,
AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 95212000
da realização
Considerando
a importânciae a necessidade
da Festa da Flôr, no corrente ano, como instrumento
fundamentalpara atingir a política de turismo do Governo
R e g ional;
Considerandoque Maria José dos Reis Pita, pessoade
reconhecidomérito com capacidadepara concretizaçãodo
projecto por si apresentado,prossegueo objectivo de
também apoiar o Governo Regional em actividades de
âmbitoturístico/cul
tural.

O Conselhodo Governo reunido em plenário em 2O de
Junhode 2000, resolveu:
I - Ratificar o contrato-programa,
celebradoem 200005-02, entre a Região Autónoma da Madeira,
pelo SecretárioRegionaldo Turismo e
representada
Cultura,e Maria JosédosReisPita,tendoem vistaa
execuçãode um projecto que consta de um carro
alegórico e L25 figurantes,para integrar o Grande
'
Cortejo Alegórico da Flôr de 2000.
2 - Para a prossecuçãodo projectoprevisto no número
anterior.concedera Maria José dos Reis Pita uma
comparticipação financeira que não excederá
4.000.000$00.
Presidênciado Governo Regional. - O PnestoENTEDo
GovEnNoRsctoNnl, AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.'953/2000
a importânciae a necessidade
da realização
Considerando
da Festa da Flôr, no corrente ano, como instrumento
fundamentalpara atingir a política de turismo do Governo
Regional;
Considerandoque João Egídio Andrade Rodrigues.
pessoa de reconheci do méri to com capacidadepar a
concretizaçãodo projecto por si apresentado,prossegueo
objectivo de também apoiar o Governo Regional em
de âmbitoturístico/cultural.
actividades
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 20 de
Junhode 2000, resolveu:
celebradoem 2000I - Ratificar o contrato-programa,
05-02. entre a Região Autónoma da Madeira,
pelo Secretário
Regionaldo Turismoe
representada
Cultura.e JoãoEgídioAndradeRodrigues,tendoem
vista a execuçãode um projecto que constade um
carro alegórico que integrará o Grande Cortejo
Alegóricoda Flôr de 2000.
2 - Para a prossecuçãodo projecto previsto no número
anterior,concedera JoãoEgídio AndradeRodrigues
uma comparticipaçãotìnanceiraque não excederá
4.000.000$00.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnEStnENTE
GovrnNo RpcroNe,l,AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 954/2000
da realização
a importânciae a necessidade
Considerando
da Festa da Flôr, no corrente ano, como instrumento
fundamentalpara atingir a política de turismo do Governo
Regional;
Considerandoque Artur JoséMoreira Ferreira,pessoade
reconhecidomérito com capacidadepara concretizaçãodo
projecto por si apresentado,prossegueo objectivo de
também apoiar o Governo Regional em actividades de
âmbito turístico/cultural.
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 20 de
Junhode 2000, resolveu:
celebradoem 2000I - Ratificar o contrato-programa,
05-02, entre a Região Autónoma da Madeira,
pelo SecretárioRegional do Turismo e
representada

Cultura. e Artur José Moreira Ferreira, tendo em
vista a execuçãode um projecto que consistena
no JardimMunicipal
realização
de dois espectáculos
do Funchal,integradosna Festada Flôr de 2000.
2 - Para a prossecuçãodo projecto previstono número
anterior,concedera Artur JoséMoreira Ferreirauma
comparticipação financeira que não excederá
4.000.000$00.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovenNoREt;toNnl-,
Resoluçãon." 955/2000
da realização
Considerandoa importânciae a necessidade
da Festa da Flôr, no corrente ano, como instrumento
tundamentalpara atingir a políticade turismo do Governo
R egional;
Cons ider and o q u e A l i c e R o d ri g u e s , p essoa de
reconhecidomérito com capacidadepara concretizaçãodo
projecto por si apresentado,prossegueo objectivo de
também apoiar o Governo Regional em actividades de
âmbitoturístico/cultural.
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 20 de
Junhode 2000, resolveu:
celebradoem 2000I - Ratificar o contrato-programa,
05-02, entre a Região Autónoma da Madeira,
pelo SecretárioRegionalcloTurismo e
representada
Cult ur a, e A l i c e R o d ri g u e s , te n d o e m vi sta a
execuçãode um projecto que consta de um carro
alegórico e 80 figurantes,para integrar o Grande
CortejoAlegórico da Flôr de 2000.
2 - Para a prossecuçãodo projectoprevisto no número
ant er ior , c o n c e d e r a Al i c e R o d ri gues uma
c om par t i c i p a ç ã ofi n a n c e i ra q u e n ã o excederá
4.000.000$00.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnestoENTE
GovpnNoRpctoNal,AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.

2 -

Para a prossecução do projecto previsto no número
anterior, conceder à a Associação de Animação
Geringonça, uma comparticipação fìnanceira que
não excederá 4.000.000$00.

Presidência do Governo Regional. - O PnestnENTEDo
GovEnNo RrctoNnl-, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.

Resoluçãon.'95712000
da realização
Considerandoa importânciae a necessidade
da Festa da Flôr, no corrente ano, como instrumento
fundamentalpara atingir a política de turismo do Governo
R egi onal ;
que a AssociaçãoCulturalCanecaFurada,
Considerando
prossegueo objectivo estatutáriode também apoiar o
actividades de âmbito
Governo Regional em
turístico/cultural;
que aquelaAssociaçãoé privadade âmbito
Considerando
colectivo e encontra-sevocacionadapara a realizaçãode
actividadesde caráctercultural.
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 20 de
Junhode 2000,resolveu:
celebradoem 2000I - Ratifìcar o contrato-programa,
05-02. entre a Região Autónoma da Madeira,
pelo SecretárioRegionaldo Turismoe
representada
Cultura, e a AssociaçãoCultural CanecaFurada,
tendoem vista a execuçãode um projectoque consta
de um carro alegóricoe 120 figurantes,para integrar
o GrandeCortejoAlegórico da Flôr de 2000.
2 - Para a prossecuçãodo projecto previsto no número
anterior, concederà AssociaçãoCultural Caneca
Furada. uma comparticipaçãofìnanceiraque não
excederá.1.000.000$00.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnestnENTE
GovEnNoRsctoNnl-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resoluçãon." 958/2000
Resoluçãon." 956/2000
da realização
Considerando
a importânciae a necessidade
da Festa da Flôr, no corrente ano, como instrumento
fundamentalpara atingir a política de turismo do Governo
Regional;
Cons ider and o q u e a A s s o c i a ç ã o d e A ni mação
Geringonça,prossegueo objectivo estatutáriode também
apoiar o Governo Regional em actividadesde âmbito
turístico/cultural;
que aquelaAssociaçãoé privadade âmbito
Considerando
colectivo e encontra-sevocacionadapara a realizaçãode
actividades
de caráctercultural.
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 20 de
Junhode 2000.resolveu:
I - Ratificar o contrato-programa,
celebradoem 200005-02, entre a Região Autónoma da Madeira,
representada
pelo SecretárioRegionaldo Turismo e
Clultura,e a Associaçãode Animação Geringonça,
tendoem vista a execuçãode um projectoque consta
paraintegrar
de um carroalegóricoe l2O fìgurantes,
o GrandeCortejoAlegórico da Flôr de 2000.

da realização
a importânciae a necessidade
Considerando
da Festa da Fl ôr, no corrente ano, como inst r um ent o
fundamentalpara atingir a política de turismo do Governo
R egi onal ;
Considerandoque o Ateneu Comercial do Funchal,
prossegueo objectivo estatutáriode também apoiar o
Governo R egi onal em acti vi dades de âm bit o
turístico/cultural;
Considerandoque aquela Associaçãoé uma entidade
pública e encontra-sevocacionadapara a realizaçãode
actividadesde caráctercultural.
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 20 de
Junhode 2000, resolveu:
celebradoem 2000I - Ratificar o contrato-programa,
05-02, entre a Região Autónoma da Madeira,
pelo SecretárioRegional do Turismo e
representada
Cultura,e o AteneuComercialdo Funchal,tendoem
vista a realizaçãoda 45." Exposiçãoda Flôr, no
A teneu C omerci al do Funchal , i n t egr ada no
Programa(ìeral da Festada Flôr de 2000.

2 -

Para a prossecução do projectcl previsto no número
anterior, conceder ao Ateneu Comercial do Funchal,
uma comparticipação financeira que não excederá

1.500.000$c0.

2 -

Para a prossecuçãodo projecto previsto no número
anterior. conceder à Orquestra Clássica da Madeira,
uma comparticipação financeira que não excederá

500.000$00.

Presidênciado Governo Regional. - O PnEStoENTE
Do
GovpnNoRecroNRl,AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnpstoENTE
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovEnNoREctoN,u-,

Resoluçãon." 959/2000

Resoluçãon." 961/2000

Considerando
a importânciae a necessidade
da realização
da Festa da Flôr, no corrente ano, como instrumento
fundamentalpara atingir a políticade turismodo Governo
Regional;
Considerandoque a AssociaçãoMusical, Cultural e
Recreativa e Côro de Câmara de Câmara de Lobos,
prossegueo objectivo estatutáriocle também apoiar o
Go ver no Region a l e m a c ti v i d a d e s d e âmbi to
turístico/cultural;
que aquelaAssociação
Considerando
é privadade âmbito
colectivo e encontra-sevocacionadapara a realizaçãode
actividades
de caráctercultural.
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 20 de
Junhode 2000,resolveu:

que no períodocompreendido
entreos dias
Considerando
26 e 3Ode Junhodo correnteano,se realizarãonestaRegião
Autónomaas XXVII JornadasMédicasdasIlhasAtlânticas;
Considerandoque no ponto 1.4 do regulamentodas
referidasJornadas,se estabeleceque todas as despesas
efectuadascom a di stri bui çãodo prómi o Dr . Ant ónio
Joaquim de SousaJúnior - Dr. Agostinho Cardoso- Dr.
Tomás Cervia Cabrera - Dr. José Duarte Fonseca,são da
responsabilidade
do organismodo Governoda Regiãoonde
as mesmas.
sãorealizadas
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 20 de
Junhode 2000.resolveu:

I - Ratificar o contrato-programa,
celebradoem 200005-02, entre a Região Autónoma da Madeira,
pelo SecretárioRegionaldo Turismo e
representada
Cult ur a, e a A s s o c i a ç ã o M u s i c a l , C ul tural e
Recreativae Côro de Câmarade Câmarade Lobos,
tendoem vistaa execuçãode um projectoque consta
de um carro alegóricoe 120figurantes,para integrar
o GrandeCortejoAlegórico da Flôr de 2000.
2 - Para a prossecução
do projectoprevistono número
anterior,concederà a Associação
Musical,Culturale
Recreativae Côro de Câmarade Câmarade Lobos.
financeiraque não excederá
uma comparticipação
4.000.000$00.
Do
Presidênciado Governo Regional.- O PnnstnENrE
AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovenNoREctoNnr-,
Resoluçãon." 960/2000
Considerando
a importânciae a necessidade
da realização
da Festa da Flôr, no corrente ano, como instrumento
fundamentalpara atingir a políticade turismo do Governo
Re g ional;
Considerandoque a OrquestraClássica da Madeira,
prossegueo objectivo estatutáriode também apoiar o
Go v er no Region a l e m a c ti v i d a d e s d e âmbi to
turístico/cultural;
que aquelaAssociaçãoé uma entidadede
Considerando
paraa realização
vocacionada
utilidadepúblicae encontra-se
de actividadesde caráctercultural.
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 20 de
Junhode 2000,resolveu:
I - Ratificar o contrato-programa,
celebradoem 200005-02, entre a Região Autónoma da Madeira,
pelo SecretárioRegionaldo Turismoe
representada
Cultura,e a OrquestraClássicada Madeira,para a
realizaçãode um Concerto de Música Clássica,
integrado no ProgramaGeral da Festa da Flôr de
2000.

Ì - C oncederum subsídi ono val or de 1.050. 000$00
à
C omi ssão Organi zadora das X X V II Jor nadas
Médi casdasIl hasA tl ânti cas,
nostermosd o ar t . "11. "
do DecretoRegulamentarRegionaln." 27120001M.
de 20 de Abril, para pagamentodo prémio, Dr.
António Joaquimde SousaJúnior - Dr. Agostinho
Cardoso- Dr. TomásCerviaCabrera.Dr. JoséDuarte
Fonseca.
2 - Estesubsídiotem cabimentono Orçamentoafectoà
S ecretari a R egi onal dos A ssuntos Sociais e
Parlamentares
atravésdo Capítulo-50,Divisão 02,
E conómi ca04. 02. 01.
S ubdi vi são
01, C l assi fi cação
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnpStDENTE
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovEnNoRectoNnr-,
Resoluçãon." 962/2000
C onsi derandoque a " A ssoci açãoR egi on al par a o
D esenvol vi mentodas Tecnol ogi as de Infor m ação na
Madei ra" , é uma A ssoci ação que tem em vist a a
administrativas
e técnicas
modernização
das infra-estruturas
da RegiãoAutónomada Madeira;
C onsi derandoque a " A ssoci açãoR egi on al par a o
D esenvol vi mentodas Tecnol ogi as de Infor m ação na
Madeira", enquantonúcleo de f'ormaçãoprofissionalem
i ntormáti ca,tem em vi sta a promoção por si ou em
associação
com outrasentidades,a realizaçãoperiódicade
cursosde reciclagem"Workshops"e semináriosno âmbito
da intormáticae dasTecnologiasda Inf'ormação;
Considerandoque o presenteprocessclde cooperação
da
à assumpção
da responsabilidade
financeiracorresponde
SecretariaRegional de Educação assumido no Acordo
assinadoem 29 de Novembro de 1985 e pela Adenda ao
a "Associação
mesmo Acordo de Janeiro de 1989, com' Iecn
ologias
de
R egi onal para o D esenvol vi mentodas
Inf'ormaçãona Madeira".
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 20 de
Junhode 2000,resolveu:
I - Celebrarum contrato-programa
com a "Associação
das Tecnologias
Regionalpara o Desenvolvimento

de Intormaçãona Macleira",cuja acçãose destinaà
realizaçãode cursosno âmbitoda informáticae das
Tecnologiasda IntÌrrmação.
da actividadeprevistano número
2 - Paraa prossecução
anterior, concederà "AssociaçãoRegional para o
de Informaçãona
das'fecnologias
Desenvolvimento
fìnanceiramensal
Madeira", uma comparticipação
que sedestinaa comparticipar
de l.l 39.625escudos,
o saláriode cinco técnicossuperiorese que no mês
de Julho seráde 2.213.625escudospara fazer t-acea
despesasprovenientesdo subsídiode térias.
3 - A soma das comparticipaçõesfinanceirasreteridas
no númeroanteriornão poderáexcedero valor anual
escudos.
m áx im od e 1 .9 1 1 .7 5 0
4-

a c e l e b ra rc o ma " Associ ação
O c ont r a to -p ro g ra ma
das Tecnologias
Regionalpara o Desenvolvimento
de Informação na Madeira", terá a duração de 6
meses,produzindclet'eitosa partir de l5 de Março de
2000 e terminusa 3l de Agostode 2000.

5 - Aprovar a minuta do contrato-programa.
6 - Mandataro SecretárioRegionalda Educaçãopara,
da RegiãoAutónomada Madeira,
em representação
elaboraro respectivoprocessoe outorgaro contrato.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnestnENTE
GovEnNoRecloNnr-,AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon." 963/2000
que nos termosda comunicaçãoeÍectuada
Considerando
pela "vIALIToRAL,ConcessõesRodoviáriasda Madeira,
S.4." a RegiãoAutónomada Madeira,tomou conhecimento
q u e é int enç ão d a a c c i o n i s ta" F i n p ro S.G.P .S .,S .A ." ,
de 24Va
procederà vendadas24.000acções(representativas
d o c apit al s oc i a l ), q u e d e té m n o c a p i ta l soci al da
"vIALITORAL,
Rodoviáriasda Madeira,S.A.";
Concessões
Considerandoque tal venda, nos termos da sobredita
seráfeita ao "BANIF- BancoInternacionaldo
comunicação,
S.A.";ao"BANCO
SANTO
Funchal.S.4.": ao "BANCOESPIRITO
..BCPA BANCO DE INVESTIMENTO S.A.'' NA
BPI, S.A.''; AO
proporção de 4,J5Vo para cada um; à "CONSTRUTORA
..AVELINO
FARINHA E AGRELA. LDA.,' na
TÂMEGA S.A.'' e à

proporçãode 2,5Voparacadauma,entidadesque reúnemos
pelos termos da Resolução
requisitospré - estabelecidos
número mil quatrocentose setentae quatro,para a selecção
inicialmenteo capital
privadasquesubscrevem
dasentidades
Rodoviáriasda Madeira,
Concessões
socialda "vIALITORAL,
S.A.", nada havendoassim a opor do ponto de vista do
públicoà sobreditavenda.
interesse
Nestes termos, o Conselho do Governo reunido em
plenárioem 20 de Junhode 2000,resolveu:
da RegiãoAutónomada
Uv - Autorizarem representação
que a "Finpro S.G.P.S.,
S.A.",
Madeiraenquantoconcedente
de 24%
procedaà vendadas 24.000acções(representativas
d o c apit al s oc i a l ) c Ìu e d e té m n o c a p i ta l soci al da
"vIALITORRL.
Rodoviáriasda Madeira,S.4.", ao
Concessões
"BANIF- BancoInternacional
do Funchal.S.4.": ao "BANCO
ESPIRITOSANTO S.A."; ao "BANCO BPI. S.A."; ao "BCPA
s.A." na proporção de 4,757o para
BANCODE fNVESTIMEN'TO,
cada um; à "coNSTRltroRA TÂN4EGA,S.4." e à "AVELINC'I
FARINHA E AGRELA,l-DA." na proporção de 2,5Vo para cada
uma, que a "Finpro S.G.P.S.,S.4." deixe de ser parte nos

acordos celebradosentre os accionistasda "VIALITORAL,
Rodoviáriasda Madeira,S.4., bem como dos
Concessões
acordosque integramos anexosao ct ntratode concessãoe,
autorizar ainda a transmissãoda sua
em cclnsequência,
posição contratual nos sobreditos acordos aos supra
identificadosadquirentesdas suasacções.
da RegiãoAutónoma
Dots - Renunciarem representação
da Madeiraenquantoaccionistae lìostermosdos estatutosda
"vlALlToRAL,Concessões
Rodoviáriasda Madeira,S.4." ao
que the assistena sobreditavenda.
direito de pret-erência
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnTSIDENTE
GoveRNoRrctoNel, AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.'96412000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 20 de
Junhode 2000,resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escriturade expropriaçãoda
parcela de terreno número trezentos e nove G,
DA vlA RÁPIDA
à obra de "coNSTRtJÇÃo
necessária
- SEGI-INDA
FASE- TROÇO
FUNCHAL- AEROPORTO
- AU|ERAÇÒES
- AEROPORTO
nO PROJECTO",
CANCELA
em que são expropriadosos senhoresJoséManuel
PiresGonçalvese mulher;
b) Delegar os poderes de representaçãoda Região
da escritura,no
Autónomada Madeira,na assinatura
S ecretári oR egi onal do E qui pame nt oSocial e
Ambiente.
Presidênciado Governo Regional. - O PneslDENrEDo
GovEnNoRectoNel-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon." 965/2000
de promover
a importânciae a necessidade
Considerando
anualmenteo Festival de Música da Madeira, como um
instrumentofundamentalda política do GovernoRegional
em matériade cultura;
Considerandoque a CompanhiaNacionalde Bailado foi
convidadapara participar,a 2 e 3 de Junho,no Festival de
Músicada Madeira,com um programade bailadointitulado
D ançaro S écul o;
Considerando,ainda, que a CompanhiaNacional de
Bailado se encontra vocacionadapara a realizaçãode
qualidade
de naturezamusicalde reconhecida
espectáculos
artística e que a Madeira deve apresentar,em termos de
promoção e oferta turística, acontecimentosculturais de
elevadaqualidade.
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 20 de
Junhode 2000,resolveu:
I - Celebrar um contrato-programacom a Companhia
Nacionalde Bailado,tendoem vistaa realizaçãono
Funchal de três espectáculos,sob a designação
Dançaro Século,no âmbitodo Festivalde Músicada
Madeira.
2 - Para a prossecuçãodas actividadesde carácter
artístico previstas no número anterior, concederà
Companhia Nacional de Bailado uma comparticipação financeira que não excederá os
7.500.000$00, a pagar mediante transferência
bancária, imediatamenteà realizaçãodos espectácul os.

3 - Aprovar a minuta do contrato-programa.
4 - Mandatar o Secretário Regional do 'Iurismo e
Culturapara,em representação
da RegiãoAutónoma
da Madeira, elaborar o respectivo processo e
outorgaro contrato.
Presidênciado Governo Regional. - O PnesrDENrEDo
GovEnNoRrcloNnl, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.'96612000
Considerandoa importânciacrescenteda definição,por
parte dos poderespúblicos,de políticas correctasnas áreas
da energiae da sua interfacecom o ambiente;
Considerandoque o Governo Regional,conscientedesta
necessidade,
com base em estudosaprofundados,definiu e
aprovou a política energéticapara a Região Autónoma da
Madeira (Resoluçõesn."' 804/90 de 19 de Julho e 529/93de
3 de Junho);
Considerandoque a Agência Regional da Energia e
Ambiente da Região Autónoma da Madeira (AREAM),
prossegueo objectivo estatutário de apoiar o Governo
Regionalna formulaçãoe execuçãodas políticasenergética
e ambiental,bem como de fomentaro aproveitamento
dos
recursos endógenos,catalisar a utilização racional da
energia, assumindo um papel relevante na melhoria da
eficácia energética regional e da competitividade,
designadamente
nos sectoresdos serviçose indústria;
Considerando,ainda,que a AREAM, associação
privada
sem fins lucrativose de utilidadepública, é reconhecida,de
entre as suas congéneres,como entidade que, com a
q u a lidade e a d i m e n s ã o i n d i s p e n s á v e i s s, e encontra
vo c ac ionadapar a a c o n c re ti z a ç ã od e a c ti v i d adesde
investigaçãorelativasà energiae aos seusimpactessobreo
ambiente;
Considerandoque o artigo 22 do Decreto Legislativo
Regional n." 4-N2000lM, de 9 de Fevereiro, prevê que
mediante a celebraçãode contratos-programa,
o Governo
Regional apoie entidadesde utilidade pública, desdeque
estejadevidamentefundamentadaa prossecução
ef-ectivada
satisfaçãodasnecessidades
públicase melhoriada qualidade
de vida das populações.
Ao abrigo do artigo 22 do DecretoLegislativo Regional
n." 4-N20O0IM, de 9 de Fevereiro,o Conselhodo Governo
reunidoem plenárioem 2Ode Junho de 2000, resolveu:
I - Realizar um contrato-programade cooperação
técnicae cientítlcacom a AREAM, tendoem vista a

realização das actividadesque se enquadram no
âmbito da política energéticaregional, destacandose, nomeadamente:
a)
Assegurara participaçãoda Regiãonasredes
europeias de energia e ambiente e
respectivosprojectos de cooperação,bem
como outras actividades de cooperação
técnica, no âmbito de programas
comunitários;
b)
Assegurara promoçãodos programase das
acçõesna áreada energia,no âmbito do 3."
Quadro Comunitário de Apoio na Região
Autónoma da Madeira e a representação
da
Regiãonasestruturasde gestãoque vierem a
sercriadas;
c)
Desenvolvimentode acçõesno domínio da
utilizaçãoracionalde energiae das energias
renováveis;
d)
Apoio técnico e científico à Secretaria
R egi onal da E conomi a e Cooper ação
Externano domínio da energia.
2 - Para a prossecuçãodo objectivo estabelecidoneste
contrato-programa,é concedida à AREAM uma
comparticipação financeira que não excederá
225.000 contos, distribuída por quatro anos
económicos,correspondendo
no ano 2000 a verbade
30.000contos,no ano de 2001 de 60.000contos.no
ano de 2002 de 65.000contos e no ano de 2003 de
70.000contos.
3 - O presentecontrato-programa
terá a duraçãode 42
meses,com início no ano 2000,a partirdo dia 30 de
Junho,logo apósa suaassinatura.
4 - Aprovar a minuta dclcontrato-programa.
5 - Mandatar o Secretário Regional do Plano e da
Coordenação,para, em representaçãoda Região
Autónoma da Madeira, elaborar o respectivo
processoe outorgarno contrato.
6 - A presentedespesatem cabimento orçamentalno
ano 2000, na SecretariaRegional do Plano e da
Coordenação:
Secretaria03; capítulo50; Divisão 02
Subdivisão05; Classificação
Económica04.02.01.
Presidênciado Gclverno Regional. - O PnEsTnENTE
Do
GovenNoRecroxnr-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

ser dirigida à SecretariaToda a correspondência relativa a anúncios e a assinaturas do Jornal oficial deve
-Geral cla Presidência do Governo Regional da Madeira'
os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
' ' 'l 75'l$00' cada;
Uma lauda
'2 987$00'cada:
Duas laudas
'l'rês
' ' '4 896$00'cada;
laucìas
" " "5 211500'cada;
Qu:rtrolludas .
'5 419$00'cada;
Cinco laudas
'6 568$00'cada'
Seis ou rnaislaudas
A estes valotcs

acrcscc o ittrçnskr

tlevido'

Númerose Suplementos- Preçopor página50$00.

Anual

4 370500
I 600s00
l0 s00s00
I 2 300s00

Uma Série
Duas Séries
Três Séries
Completa
A

estes

Novcnrhro)

val0fcs

acrt'scclÌì

( ) s p ( ) r Í CS

Semestral

I 190$00
4 300$00
s 250$00
6 200$00
r]c

26

tle

c o ìlìÌlx)strì devido.

O Preçodestenúmero:728$00 3.63 Euros(IVA incluído)

