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bens.
aquisição
de diversos
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Urbanosda Meia Serra- Coordenaçãode Segurançae Saúdeem Obra".
Resolução n." 1119/2000
Aprova a minuta da escriturade constituiçãode servidão administrativada parcelade
terrenon." 146,necessária
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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resoluçãon.' 1087/2000
O Consclhodo Governoreunidoem plenárioem l3 de
Julho de 2000, resolveuatribuir à CâmaraMunicipal do
Funchal,nos terïnosdo dispostono n.o 2 do artigo 4.o do
Dccreto Legislativo Regional n." 4-N2000/l\4, de 9 de
Fc v er eir o,a im p o rtâ n c i ad e 2 .0 8 1 .3 5 8 $ 0 0c, o mo apoi o
l'inanceironecessárioà realizaçãoda obra "Remodelaçãodas
RccJcs
de Á guasResiduaisà Zona Baixa e VelhaclaCidade
cJoFunchal",integradano Planode Investimentosda refèrida
Autarquia.

Esta despesatem cabimentona Secretaria03, Capítulo50,
Divisão 11,Subdivisão03, Classificação
Económica08.02.05,
Alínea O (Transferências
de Capital - AdministraçãoLocal).
Presidênciado Governo Regional. - O PnesTDENTE
Do
GovenNoRecloNer-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resolução n.' 1088/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 13 de
Julho de 2000, resolveu atribuir à Câmara Municipal do
Funchal, nos termos do disposto no n.o 2 do artigo 4." do
Decreto Legislativo Regional n." 4-N200044, de 9 de

Fevereiro. a importância de 5.608.125$00,como apoio
fìnanceironecessárioàrealizaçãoda obra "Via Distribuidora
do Plano da Madalenae sua ligação à SaídaOeste e Cota
200", integrada no Plano de Investimentos da referida
Autarquia.
03, Capítulo50,
Estadespesatem cabimentona Secretaria
Económica08.02.05,
Divisão I l, Subdivisão03, Classifìcação
de Capital - AdministraçãoLocal).
Alínea D (Transferências
Presidênciado Governo Regional. - O PnsslDENrEDo
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovEnNoRpcroNnl-,
Resolução n.' 1,08912000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l3 de
Julho de 2000, resolveu atribuir à Câmara Municipal do
Funchal, nos termos do disposto no n.o 2 do artigo 4." do
Decreto Legislativo Regional n.o 4-N2000/M, de 9 de
Fevereiro,a importância de 6.612944500, como apoio
f inanceironecessárioà realizaçãoda obra "Promenadeda
Orla Marítima da FrenteMar - 2.uFase",integradano Plano
de Investimentosda referidaAutarquia.
03, Capítulo50,
Estadespesatem cabimentona Secretaria
Económica08.02.05,
Divisão I l, Subdivisão03, ClassiÍìcação
de Capital - AdministraçãoLocal).
AlíneaA (TransÍ'erências
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovEnNoRecroNRl-,
Resoluçãon.' 1090/2000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 13 de
Julho de 2000, resolveu atribuir à Câmara Municipal da
RibeiraBrava,nos termosdo dispostono n.o4 do artigo4.o
do Decreto Legislativo Regional n." 4-N20001M, de 9 de
Fevereiro, a importância de 3.010.384$00,como apoio
financeiro necessárioà realizaçãoda obra "Construção da
E.M. 1068entrea E.M. 537 (Eira do Neto) e Eira do Morão
- Ribeira Brava", integradano Plano de Investimentosda
refèridaAutarquia.
Esta despesatem cabimentona Secretaria03, Capítulo50,
Económica08.02.05,
Divisão I l, Subdivisão08, Classificação
de Capital - AdministraçãoLocal).
Alínea N (TransÍ'erências
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnpStDENTE
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovenNoREcToNRI-,
Resoluçãon." 1091/2000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l3 de
Julho de 2000, resolveu atribuir à Câmara Municipal da
RibeiraBrava,nos termosdo dispostono n." 4 do artigo4."
do Decreto Legislativo Regional n." 4-N2000llvl, de 9 de
Fevereiro,a importância de 3.993.962$00,como apoio
financeironecessárioà realizaçãoda obra "Pavimentagãodo
C.M. entre a Pereira e a Ameixieira - Serra d'Agua",
integradano Plano de Investimentosda referidaAutarquia.
Esta despesatem cabimentona Secretaria03, Capítulo50,
Económica08.02.05,
Divisão 1l, Subdivisão08, ClassiÍìcação
de Capital - AdministraçãoLocal).
Alínea O (Transfèrências
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnnstDENrE
CovEnNoRscloNel, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resolução n." 109212000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 13 de
Julho de 2000, resolveu atribuir à Câmara Municipal da
Ribeira Brava, nos termosdo dispostono n." 2 do artigo 4."
do Decreto Legislativo Regional n.o 4-N2000l1v1,de 9 de
Fevereiro,a importânciade 6.690.341$00,como apoio
financeiro necessárioà realizaçãoda obra "Construção da
E.M. entre a E.R. l0l (São João) e Serradopor PedregalCampanário", integrada no Plano de Investimentos da
refèridaAutarquia.
Esta despesatem cabimentona Secretaria03, Capítulo 50,
Económica08.02.05,
Divisão I l, Subdivisão08, Classificação
de Capital- AdministraçãoLocal).
Alínea H (Transferências
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnnSIDENTE
GovenNoRectoNnl, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 1093/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 13 de
Julho de 2000, resolveuautorizara SecretariaRegional do
Plano e da Coordenaçãoa procederjunto do Banco Totta &
Açores,S.A., à liquidaçãoda importânciade 96.667.130$00,
ref'erenteao encargo com juros do cupão n.o 2 do
EmpréstimoObrigacionistaemitido pelo Governo Regional
no dia 30 de Julhode 1999.
Estadespesatem cabimentoorçamentalna Secretaria03,
Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão 00, Classificação
Económica03.01.04(Juros- Instituiçõesde Crédito).
Presidênciado Governo Regional. - O PneslDENrEDo
GovEnNoRsctoNnl-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon." 1094/2000
Considerandoque a RegiãoAutónomada Madeiraé dona
e legítima proprietária de um prédio misto sito ao Sítio da
Graça,Machico, com a áreaglobal de 4.450 m2, inscrito na
matriz predialrespectiva,a parterústicasob o artigo 62." da
Secção"8S", e a parteurbanasob o artigo 862.",descritona
Conservatóriado RegistoPredialde Machico sob o número
590/r10392;
Considerandoque nesseprédio estáinstaladoo infantário
"O Barquinho";
Considerandoque, por outro lado, o proprietário do
prédio confinante, descrito na Conservatóriado Registo
e inscritona
Predialde Machico sob o número 14181200996,
matriz predial respectiva,a parterústica sob o artigo 128."da
Secção"8S", e a parte urbanasob o artigo 2236.",solicitou
a permuta de uma parcelaintegradano seu prédio, com a
área global de 132 m2, por outra integrada no prédio
pertencenteà R.A.M., com a átreade 60m2;
Considerando que tal permuta não afecta a
funcionalidadedo infantário "O Barquinho", e tem como
consequêncra
a final a valorizaçãodo prédio pertencenteà
RegiãoAutónomada Madeira.
Assim, o Conselhodo Governo reunido em plenário em
l3 de Julho de 2000. resolveu:
Uu - Autorizar a permutade uma parcelade terreno,com
a âreade 60 metrosquadrados,a destacardo prédio rústico e
urbanopertencenteà RegiãoAutónomada Madeira,inscrito
a parterústicana matriz cadastralsob o artigo 62." da Secção
"BS", e a parte urbana na matriz predial respectivasob o
artigo 846.",descritona Conservatóriado RegistoPredialde
Machico sob o número 5901170392,por uma parcela de

terreno,com a áreade 132 metrosquadrados,a destacardo
prédiorústico e urbanopertencentea Maria RosaRodrigues,
casadacom Manuel de Viveiros, inscrito,a parterústica na
matriz cadastralsob o artigo I28." da Secção"8S", e a parte
urbana na matriz predial respectivasob o artigo 2336.",
descrito na Conservatóriado Registo Predial de Machico,
sob o número 1418/200996.
Dots - Aprovar a minuta da respectivaescriturapública.
TnÊs - Mandatar o SecretárioRegional do Plano e da
Coordenaçãopara outorgara escriturapública da permuta.
Presidênciado Coverno Regional. - O PnEsTDENTE
Do
GovERNoRrctoNel, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 1095/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 13 de
Julhode 2000.resolveu:
I - No âmbito da política de apoio ao associativismo
juvenil e nos termosda Portarian.o l5l/90, de 2 de
Outubro, atribuir como parte do subsídio
extraordinário. o montante de 1.000.000$00aos
Grupos24,92 e 101da Associaçãode Escoteirosde
Portugal com vista ao apoio à deslocaçãodaqueles
ao AcampamentoNacional a ter lugar entre 1 e 6 de
Agosto do correnteano.
2 - Este encargo tem cabimento orçamental no
Depar t a me n to 0 8 , C a p ítu l o 0 4 , Di vi são 00,
Subdivisão00, ClassificaçãoEconómica04.02.01,
do OrçamentoRegional.
Presidênciado Governo Regional. - O PnesrDENrE
Do
CovEnNoREctoNnr-.Alberto JoãoCardosoGoncalvesJardim.

Resolução n.' 1096/2000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 13 de
Julho de 2000, resolveu:
I - No âmbito da política de apoio ao associativismo
juvenil e nos termosda Portarian.o 151/90,de 2 de
Outubro, atribuir à Associação"Corpo Nacional de
Escutas",partedo subsídioordináriono montantede
2.000.000$00,com vista a apoiar a execuçãodo
plano de actividadesprevisto para o presenteano
económico.
2 - Este encargo tem cabimento orçamental no
Departamento 08, Capítulo 04, Divisão 00,
Subdivisão00, ClassificaçãoEconómica 04.02.01,
do OrçamentoRegional.
Presidênciado Governo Regional. - O PnesIDENTE
Do
GovEnNoRector.tRt-.
Alberto JoãoCardosoGoncalvesJardim.
Resolução n.' 109712000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l3 de
Julhode 2000,resolveu:
I - Autorizar o IBTAM a atribuir, à Associaçãodos
Produtoresde Bordados,Tapeçarias
e Obrasde Vime
da Madeira, um subsídiono valor de 10.000.000$00
paraapoio à primeirafasede instalaçãodo Centrode

Moda e Design, destinadoà aquisiçãodos equipamentos e materiais, bem como à contrataçãode
pessoale de serviçosde terceiros,necessários
parao
início das actividadesdaqueleCentro, ao abrigo do
disposto nos n."* 2 a 4, do artigo 21." do Decreto
Legislativo Regional n.o 4-N20001}í, de 9 de
Fevereiro.
2 - Aprovar a minuta do respectivocontrato-programa.
3 - Este encargo tem cabimento no orçamento do
IBTAM,
na Classificação Económica de
Investimentosdo Plano 04.02.01.4- Transferências
Correntes - Administração Privada - Instituições
Particulares - Associação dos Produtores de
Bordados,Tapeçariase Obras de Vime da Madeira.
Presidênciado Governo Regional. - O PneStDENTE
Do
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovsnNoREctoNnr-,
Resolução n." L098/2000
Considerandoque a aplicaçãodo RendimentoMínimo
Garantido na Região, enquanto prestaçãodo regime não
contributivo da SegurançaSocial e programa de inserção
social,deverácoadunar-se
com a políticade protecçãosocial
prosseguidana RegiãoAutónomada Madeira;
Considerandoa experiênciaprofissional da Chefe de
Divisão do quadrode pessoaldo Centrode SegurançaSocial
da Madeira,Maria BernardeteOlival Pita Vieira, na áreado
RendimentoMínimo Garantido.
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 13 de
Julho de 2000, ao abrigo do dispostono artigo 37." da Lei
49/99,de 22 de Julho, resolveu:
1 - Nomear a licenciada,Maria BernardeteOlival Pita
Vieira, Chefe de Divisão do quadro de pessoaldo
Centro de Segurança Social da Madeira, para o
desempenhode funçõesde Encarregadade Missão,
junto do SecretárioRegionaldos AssuntosSociaise
Parlamentares
e da DirectoraRegionalda Segurança
Social.
2 - À nomeadacompetirá,designadamente:
a)
Acompanhar e apoiar as ComissõesLocais
de Acompanhamento;
b)
Coordenaras acçõesprosseguidas
no âmbito
do RendimentoMínimo Garantido, com a
política de protecção social adoptada na
Região.
Propor ao Conselho do Governo Regional
c)
atravésdo SecretárioRegional dos Assuntos
Sociais e Parlamentares,e em articulação
com a Directora Regional de Segurança
paraa
Social,as medidase acçõesadequadas
concretização do referido nas alíneas
antenores.
3 - A missãodeveráser executadano pÍazo de três anos,
podendo a mesma ser prorrogada por motivo
fundamentado.
4 - Pelo exercício destasfunções a nomeadaterâ direito
à remuneraçãoequivalenteà percentagemde 20Vo
sobre o índice 900 da escalasalarial do regime geral
da funçãopública.

5 - A presenteResoluçãoproduz ef'eitosimediatose a
correspondente despesa tem cabimento no
orçamento da SecretariaRegional dos Assuntos
Sociaise Pa:lamentares.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
GovpRNoREcroNnl,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.' 1099/2000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l3 de
Julho de 2000, resolveurectificar a Resoluçãon." 66412000,
aprovadapelo Conselhodo GovernoRegionalem reuniãode
I I de Maio, em virtude da mesmater saídocom inexactidão,
a qual passaa ter a seguinteredacção:
"Autorizar o Conselho de Administração do Centro
Regional de Saúde a proceder à aquisiçãode pomada
colagenaseulcerase por ajuste directo à firma Knoll
Lusitana.Ld.u.nos termosda alínead) do n." I do art."86."
do Decreto-Leinj 191199,de 8 de Junho, bem como ao
processamento
da respectivadespesa".
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnesrDENrE
GovEnNoREctoNRl.Alberto JoãoCardosoGoncalvesJardim.
Resolução n.' 1100/2000
de
Considerandoque no levantamentodas necessidades
pessoaleÍ'ectuadopelo Serviço Regionalde ProtecçãoCivil
da Madeira para o ano de 2000, não foi solicitado o
descongelamentode uma vaga de Pessoal TécnicoProfissional;
Considerandoa enorrne carênciacom que se debate a
Divisão de Análise de Riscos Tecnológicosa nível deste
grupoprofissional;
o dispostono n.oJ, do art." l0 do Decreto
Considerando
LegislativoRegionaln." l3/851M,de l8 de Junho.
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 13 de
Julho de 2000, resolveu aprovar o descongelamento
extraordináriode I lugar na carreira de PessoalTécnicoProfissional,tendo em vista o preenchimento
do lugar na
área de DesenhadorProjectistade ConstruçãoCivil para o
quadrode Pessoaldo ServiçoRegionalde ProtecçãoCivil da
Madeira.
Presidênciado Governo Regional. - O PnesrDENrE
Do
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovEnNoREctoNRI-,
Resolução n.' 1101/2000
Considelandoque a natuÍezados serviçosprestadospelas
Unidades de Saúde se revestem de carácter essenciale
permanente,para o bem-estarda populaçãoda RAM;
Considerandoque a prestaçãodaquelesserviços, nem
sempre é temporalmentecompatível com as tramitações
subjacentesà aquisição de bens e serviços por parte das
instituiçõespúblicas;
Considerandoque se aguardamos ulteriorestrâmitesdos
ajustamentos
orçamentaisentretantodesencadeados.
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 13de Julho
de 2000, resolveu autorizar o Conselho de Administraçãodo
CentroHospitalardo Funchala procederà aquisiçãodos bensa
que se reÍ'erem os concursos fl.'o, INCL2000A088,
3pR20004007, tcL20000020, I cL2000002 l, 2pR2000A0030,
bem como ao processamento
dasrespectivasdespesas.
Presidênciado Governo Regional. - O PnesrDENrE
Do
GovEnNoRectoNRl,Alberto JoãoCardosoGonÇalves
Jardim.

Resolução n." ll02l2000
Considerandoque a naturezados serviçosprestadospelas
Unidades de Saúde se revestem de carâcter essencial e
perïnanente,
para o 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 Governoreunidoem plenárioem 13de Julho
de 2000, resolveuautorizaro Conselhode Administraçãodo
CentroHospitalardo Funchala procederà aquisiçãodos bensa
quesereferemos concursos
rì,"'1AD20001450,lAD2000l45l,
bem como ao processamento
dasrespectivasdespesas.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnssloENTE
CovEnNoRectoNnl,AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n.' 1L03/2000
Considerandoque a naturezados serviçosprestadospelas
Unidades de Saúde se revestem de carácter essenciale
perïnanente,
para o bem-estarda populaçãoda RAM;
Considerandoque a prestaçãodaquelesserviços, nem
sempre é temporalmentecompatível com as tramitações
subjacentesà aquisiçãode bens e serviços por parte das
públicas;
instituições
Considerandoque se aguardamos ulteriorestrâmitesdos
ajustamentos
orçamentaisentretantodesencadeados.
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l3 de Julho
de 2000, resolveuautorizaro Conselhode Administraçãodo
Centro Hospitalardo Funchala procederà aquisiçãodos bensa
que sereferemos concursosn.'o14D20000763,|AD2WCf923,
I AD2000 1275, I AD20001507, I AD2000 I 509, 14D2000 15 I 0,
lAD2000l 513, I AD2000t524,I AD2000l 529, I AD20001545,
I AD20001555, I AD2000I 556, 1AD2000I 558, 14D2000 I 559,
I AD2000I 56l, I AD2000I 587, I AD2000| 592, 1AD2000I 596,
I AD2000 I 597, I AD20001599, I AD2000 I 600, I AD2000 I 60 l,
tAD2000l 602,tAD20001603,lAD2000l 604,1AD20001608,
I AD2000I 609, 1AD2000I 6 16, I AD2000t6t7, I AD2000I 6 I 8,
I AD2000 I 619, I AD2000I 620, I AD2000 1621, | 4D2000 I 635,
I AD2000 1636, 1 AD2000I 637, I AD2000 I 638, I AD2000 I 645,
I AD2000 1650, 1AD2000 I 653, I AD2000 I 661, 1 AD2W01 662,
14D20001668,TAD20000065,bem como ao processamento
dasrespectivas
despesas.
Presidênciado Governo Regional. - O PnestoENTE
Do
GovEnNoRectoNel,AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n.' 1104/2000
Considerandoque a naturezados serviçosprestadospelas
Unidades de Saúde se revestem de carácter essenciale
perïnanente,
para o bem-estarda populaçãoda RAM;
Considerandoque a prestaçãodaquelesserviços, nem
sempre é temporalmentecompatível com as tramitações
subjacentesà aquisiçãode bens e serviços por parte das
públicas;
instituições
Considerandoque se aguardamos ulteriorestrâmitesdos
ajustamentosorçamentai
s entretanto desencadeados.
O Conselhodo Governoreunidoem pleniírioem 13de Julhode
2000, resolveuautorizaro Conselhode Administraçãodo Centro
Hospitalardo Funchala procederà aquisiçãodos bens a que se
referem os concursos n.'o INCI2000RA29. INCP2000R007 -

adicional, 1cL20000015- adicional,3pR20000022- Adicional,
3pR2000m69, 2D ADzcf,f,f,f75, 28 AD20000031, I AD2W32,
I AD}Cfn|MZ, lAD2CüJt527. 1AD20001590,lAD2000t59l,
14D20001593,1AD2000t594,1AD20001606,tAD20001607;
lAD2000l610, 1AD20001640,1AD20001648,1AD20001649.
bemcomo ao processamento
dasrespectivas
despesas.
Presidênciado Governo Regional. - O pnpsrDENreDo
covenNo REcroNRl,Alberto JoãocardosoGonçarves
Jardim.
Resolução n.' 1105/2000
Considerandoque o Seguro de Reses se destina a
compensaros prejuízosresultantesda reprovaçãototal ou
parcial de gado bovino, ocorrida nos matadourose casascle
rnatançada R.A.M. motivada por surpresasverifìcadasna
inspecçãopos-mortemde resesaprovadasna inspecçãoem
vi da;
Considerandoa Portaria n." 14/93,de 26 de Fevereiro,
que aprovao Regulamentodo Segurode Resesda R.A.M. e
o despachode l8 de Março de I 993 do secretárioRegional
de Agricultura, Florestase Pescasque fìxa o prémìo do
Seguro de Reses e o preço para ei'eitos de cãlculo das
indemnizações,
o conselhodo Governoreunidoem plenário
cnr l3 de Julho de 2000,resolveuatribuiràsentidadeiabaixo
designadas
os seguintessubsídios:

O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l3 de
Julho de 2000, resolveu:
I - Atribuir às empresasregionais que transformama
cana sacannaem rum agrícola e mel de cana, um
subsídiono valor de l4$00 por quilo de pesolíquido
de cana sacarinaadquirida à piodução no ano de
2000.
2 - O subsídiose!á_pago
mediantea apresentação,
até3I
de Julho de 2000, na Direcçãode-Serviçoide Agro_
Indústria e Comércio Agrícola (DSAICA),- da
Direcção Regional de Agricultura, de atestaáode
prova de pagamentoao produtor da cana sacarina
adquirida,em papel não selado,pelo fabricantede
mel de canaou pelo destilador,indicando:
a)
O nome do fabricanteou do destilador;
b)
O nome,moradae númerode contribuintedo
produtorde cana;
c)
As quantidadesde cana entreguesà fábrica
de nrel de cana ou à destilariapelo produtor
em questão;e
d)
A qualidade do produto relativamenteao
qual foi pago o preço mínimo de 26$00, nos
termos do n.o 1., segundo parágrafo, do
arrigo 18."do Reg. (CEE| n." [600/92.

3 - O atestadorefèrido em2. serádatadoe assinadopelo
produtorde canae pelo fabricantede mel de canaou
A G O S T T NHO
A BR EU ..
.................85.36-5$00 do destilador, sendo o original conservado pelo
:oÃo BAPTISTA
FENANDEs
fabricanteou destiladore uma cópia transmitidàao
PESTANA.,
....89,380$OO
ANTONIO
produtorde cana.
OLrM
.....222.832500
E S M O I T A DA
LD, A.
........... ........747.t70$00
4 - O FRIGA,
CA M A& CA M A
... ..t61.820$00
.apósverificaçãodos pedidosde ajuda e
dos-respectivosdocumentoscomprovativos,pagará,
B O V r M A DE r R A............
........ ......225.031$00
aré l5 de Agostode 2000,o subsíãiodefinidoeú t.
Estessubsídiostotalizamo montantede 1.531.599$00.
e
5 - O encargoresultantedesta medida terá cabimento
tê m c abim ent o o rç a me n ta l n a ru b ri c a : Se c r etari a05,
orçamental no orçamento do FRIGA - Fundo
Capí t ulo02, Div is ã o0 1 , S u b d i v i s ã o
0 0 , C ó d i g o0 5.04.01A
Regional_de.Intervenção e Garantia Agrícola, na
- subsídios- Famílias EmpresasIndividuaisseguro de
rubri ca05.01.02.
Rescs.
Presidênciado Governo Regional. - o pnEsTDENTE
Do
GovERNoRecroNnl,Alberto JoãocardosoGonçalvesJardim.

Presidênciado Governo Regional. - O pnrsrDENTE
Do
GovEnruoREcroNRr-,
Alberto JoãõcarclosoGonçalvesJardim.

Resolução n.' 1106/2000

Resolução n." ll07 12000

considerandoa importânciaeconómicae socialdo sector
clacanasacarina;
Cons ider andota mb é m o e s fo rç o q u e v e m sendo
d cs env olv ido,que r p e l o s a g ri c u l to re s ,n o s e nti do de
rces t r ut ur aç ãodos s e u s c a n a v i a i s ,q u e r p e l a i ndústri a
transfbrmadora,em asseguraro escoamentoda produção
regionalde cana;
Considerandoque, apesar dos baixos rendimentosem
sacaroseda cana sacarinaactualmenteproduzidana Região,
a indústriatem praticadopreçosà produçãoque garantema
salvaguardado rendimento dos produlores, dõ forma a
'iabilizar um adequadosuportefinanceiro,indispensável
à
cxecuçãodas práticasculturaisque conduzemà obtençãode
uma cana sacarinade qualidade;
considerando,ainda, o interessedos produtoresde cana
sacarina na reestruturaçãoe modernizaçãodo sector,
maniÍ'estadopelo signiÍìcativo número de óandidaturasao
Programade Reestruturação
da cultura da cana Sacarina,no
âmbitodo POSEIMA.

Considerandoque, atravésda Resoluçãon." 1700/99,de
I I de Novembro fbi autorizadaa abertura de conÇurso
Público para a empreitad_a
de "Recarga e Recuperaçãode
Diversos.lroços de EstradasRegionaisno porto Santó";
Considerando que parte ão objecto do concurso
compreendiatrabalhosde desmonte,limpeza e verificação
de taludes;
Considerandoque, por questõesde segurançade pessoas
e bens,a Direcç.ãoRegionalde pstradastãve de efectüar,por
administraçãodirecta,os trabalhosde desmonte,rimpezae
verificaçãodevido à imprevistainstabilidadedos referidos
taludes;
considerandoque o referido concurso encontra-seem
fasede análisedas propostas,entretanto,apresentadas;
considerandoque estascircunstânciasòbrigam à revisão
e alteraçãodo projectoposto a concurso.
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 13 de
J-ulho-de
2000, resolveunos termosdo diiposto na alínead)
do n." I do art.o 107." do Decreto-Lei n'." 59199,de 2 de
Março não adjudicara referidaempreitada.

Mais resolveuaprovar um novo Programade Concurso,
Cadernode Encargose Projecto e autorizar a aberturade
novo concurso público para a execução da referida
empreitada.

Resoluçãon.' 1113/2000

Presidênciado Governo Regional. - O PnesrDENrE
Do
GovpRNoRsctoNnl.Alberto JoãoCardosoGoncalvesJardim.

O Conselhodo Governo reunido em plenário em 13 de
Julho de 2000, resolveu aprovar o Programa de Concurso,
Caderno de Encargos e Projecto e abrir concurso público
para execuçãoda empreitadade construçãoda "Variante à
E.R. 104 - Rosário/S.Vicente- 1." Fase".

Resolução n.' 110812000

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PneStDENTE
GoveRNoRecroxRr-.Alberto JoãoCardosoGoncalvesJardim.

O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l3 de
Julho de 2000, resolveu aprovar o Programade Concurso,
Cadernode Encargose Projectoparaa construçãoda obrade
"Beneficiaçãoe Alteração do Hospital João de Almada" e
autorizara aberturado respectivoConcursoPúblico para a
suaconstrução.
Presidênciado Governo Regional. - O PnESTDENTE
Do
GoveRNoREcloNel,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.'1109n040
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l3 de
Julho de 2000, resolveuaprovar o Programade Concurso,
Caderno de Encargos e Projecto para a construção do
"Centro de Juventudedo Porto Santo- 2.uFase" e autorizar
a abertura do respectivo Concurso Público para a sua
construçãopelo valor de 30.000.000$00.
Presidênciado Governo Regional. - O PnESTDENTE
Do
GovsRNoRpctoNRl.Alberto JoãoCardosoGoncalvesJardim.
Resolução n.' 1110/2000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l3 de
Julho de 2000, resolveu aprovar o Programade Concurso,
Cadernode Encargose Projectoparao "Redimensionamento
da Escoladas Figueirinhas- Caniço" e autorizara abertura
do respectivoConcursoPúblico para a sua construçãopelo
valor de 68.000.000$00.
Presidênciado Governo Regional. - O PnssrDENrE
Do
GovenNoRectoNel,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.' 111112000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l3 de
Julho de 2000, resolveu aprovar o Programade Concurso,
Caderno de Encargos e Projecto para a construção da
"Escola Básica do 2." e 3." ciclos da Fajã da Ovelha" e
autorizara aberturado respectivoConcursoPúblico para a
suaconstrução.

Resolução n.' lll4l2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 13 de
Julho de 2000, resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
amigável da parcelade terreno número trinta e sete,
necessária à obra de "REcupERAÇÃo E
DA ZONADO ILHEUDE
RECONVERSÃO
URBANÍSTICA
NA vrLA E
cÂvene DE LoBos E suAS IMEDIAçÕES,
MUNICÍPIO
DE CÂMARADE LOBOS",em que são
expropriadosos herdeirosde Joséde Banos;
b) Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónomada Madeira,na assinaturada escritura,no
Secretário Regiorral do Equipamento Social e
Ambiente.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnpStDENTE
GovenNoRsctoNnl, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n," 111.5/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 13 de
Julho de 2000, resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
amigável da parcela de terreno número quarenta e
dois, necessária
à obra de "coNsrRuÇÃoDo ACESSo
- TROçO
AO TÚNELRODOVTÁRrO
DA ENCUMEADA
ENTREA VARIANTE
DA SERRADE ÁGUAE O TÚNEL'"
em que é expropriada a senhora dona Maria
GonçalvesPereira;
b) Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónomada Madeira,na assinaturada escritura,no
Secretário Regional do Equipamento Social e
Ambiente.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PneStDENTE
GovpnNoRectoNRl,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n.' 1116/2000

O Conselhodo Governo reunido em plenário em 13 de
Julho de 2000, resolveuaprovar o Programade Concurso,
Cadernode Encargose Projecto e abrir concursopúblico
para execuçãoda empreitadade construçãoda "Varianteà
E.R. 104,na Vila da RibeiraBrava".

O Conselhodo Governo reunido em plenário em 13 de
Julho de 2000, resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
amigável da parcelade terreno número quatrocentos
e oitentae oito, necessáriaà obra de "CoNSTRUçÃo
DOACESSO
AO TÚNELRODOVIÁRIO
DA ENCUMEADA
DEÁCUA",em que.são
TROçOI.-VARIANTE
EM SERRA
expropriados os senhoresAgostinho dos Reis e
mulher;
b) Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónomada Madeira,na assinaturada escritura,no
Secretário Regional do Equipamento Social e
Ambiente.

Presidênciado Governo Regional. - O PnpstDENrE
Do
GovenNoRecroNel.Alberto JoãoCardosoGoncalvesJardim.

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

Presidênciado Governo Regional. - O PnEsTDENTE
Do
GovenNoRpctoNel.Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 111212000

Resolução n." llI7l2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 13 de
Julhode 2000,resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
amigávelda parcelade terrenonúmerooitocentose
vrntee sete,necessária
à obra de ,.CONSTRUÇÃO
Do
ACESSO
AO TUNELRODOVIÁRIO
.
DA ENCUMEADA
TROÇO
I - VARIANTEEM
SERRA
DEÁCUA',,em que são
expropriados os senhoresdona Maria Gonçalves
Pereirae outros;
b) Dele_garos. p_odereld" representaçãoda Região
Autónoma da Madeira,na assinaturada escrituralno
S ec r et á ri o R e g i o n a l d o E q u i p a me ntoS oci al e
Ambiente.
Presidênciado Governo Regional. - O pnssrDENTE
Do
GovsnNoREcroNRl,Alberto JoãõcardosoGonçarves
Jardim.
Resoluçãon.' 1118/2000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l3 cle
Julho de 2000, resolveu aprovar a minuta do contrato
adicional à prestação de serviços para ,.assessoriaà
Í'iscalização!a :A.mpliaçãoe Remodelâçãoda Estaçãode
Tratamentode Resíduossólidos urbanós da Meia Serra Coordenaçãode Segurançae saúdeem obras".
Presidênciado Governo Regional. - O pnestDENTE
Do
GovEnNoREcroNRr-,
Alberto JoãócardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.' 1119/2000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l3 de
Julhode 2000,resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de constituiçãode
servidãoadministrativada parcelade terrenonúmero
c ent o e q u a re n ta e s e i s , n e c e s s á ri aà obra de
..CONSTRUÇÃO
DA CIRCULAR
A CIDADEDOFUNCHAL
- COTADUZENTOS
- SECUNDA
FASE",em que são
interessadosdona Maria Alegria do patrocínio
Moreira e outros:
b) Delegar os. p_odereld" representaçãoda Região
Autónomada Madeira,na assinaturada escritura,no
Secretário Regional do Equipamento Social e
Ambiente.
Presidênciado Governo Regional. - O pnEstDENTE
Do
GovnRlroRecroNel,Alberto JoãõcardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 1120/2000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem l3 de
Julhgde 2000,resolveurectifìcara Resoluçãon.ol0i2/2000,
de 06107,
Assim, onde se lê:
"... resolveuadjudicara referidaobra ...";
Deveráler-se:
"... resolveu,nos termosdas disposições
coniusadasdo
n .o3 do ar t . o101 ."d o D e c .L e in ) 5 9 /9 9 ,d e 2 d e" Março.
alí1e1?) do n." I do art." 103."do Código do procedimento
Administrativo, dada a urgência,adjud-icarsem audiência
prévia,a refèridaobra...".
Presidênciado Governo Regional. - O pnEsTDENTE
Do
GovenNoRgcroNel,Alberto JoãõcardosoGonçalvesJardim.

Resolução n." ll2ll2000
Na.DirecçãoRegionalda Administraçãopública e Local
tem vindo a ex€rcer funções de Direclor de Serviços da
AdministraçãoLocal, desde que este lugar foi criádo na
estruturaorgânica daquele Serviço, através do D.R.R. n..
I9/89/M, de 20 de Setembro,o funcionárioJúlio Mateusde
Freitas,funcionárioe dirigenteexemplar,cuja nomeaçãono
referido cargo, remonta, concretamente,a jO Oe Mãio de
1990;
considerandoque no dia 24 de Fevereirodo ano corrente
o dito funcionárioatingiu o limite de idade,previstopor lei,
para o exercício de funções públicas, encontrando-se
presentementeaposentado,o que acarretou a vacatura do
lugar de Director de serviçosda AdministraçãoLocar com a
consequentenecessidadeimperiosade provimento do dito
lugar;
Considerando,ainda. que o funcionário supra citado,
pgl.osanos de exercício de funções do mencionaclocargo
dirigente,aliadosà.amplaexperiênciacomo técnicorup"rót
de inspecção,carreiraespecial,na qual se encontraintegrado
à data da aposentação,acumulou vastos conhecimentose
experiência profissional que se mostra indispensável
aproveitar,enquadrando-se,
como aposentadooriunclo de
uma carreiraespecial,com mais de seis anosde experiência
profissional nesta, nos requisitos de recrutamentõpara o
cargode directorde serviços,previstosnos n.,,'I e 7, ambos
do artigo 4.", da I ei n." 49/99, de 22 de Junho, no que
respeitaao-ca-rgode director de serviços,conjugadocom o
artigo ].', do DecretoLegislativoRegionaln.õ t5/2000/Ìvle
arrigo38.o,do D.R.R. n." 25199/M,dé 23/lZ.
Nestes termos, o Conselho do Governo reunido em
plenárioem 13 de Julho de 2000, ao abrigo da alíneaD, do
arligg Qfi, da I ei n." 13/91,de 5 de Junhã,revisrapela Lei
n." 130/99,de 2I de Agosto,resolveu:
1 - Autorizar a. continuaçãodo exercício de funções
públicasao_inspector
administrativoprincipal, fritio
Mateusde Freitas,actualmentea exerceras funcões
de Director de Serviçosda AdministraçãoLocal, em
regime de substituição,na situaçãode aposentado,
nos fermosda al. c), do fl.o l, do artigo78.., do D.L.
n." 498/72,de 9 de Dezembro,na redacçãodo D.L.
n." 215/87,de 29 de Maio.
2 - Determina-se a sua nomeação, effi regime de
comissão de serviço, no cargo de Diréctor cle
Serviçosda AdministraçãoLocal, de acordocom os
n.'" I e 7 do artigo 4.", ambosda Lei n." 49/99,de 22
de Junho,qrligo3.o,do DecretoLegislativoRegional
n." 15/2000/14,
de 8 de Julho e arrigo38.",do O.n.n.
n." 25199/M,de 23 de Dezembro.
3 - É au$nzado o abono da totalidade da remuneração
correspondenteao cargo de Director de Serviços,
incluindo o abono das despesasde representação
respectiv_as,
nos termos do artigo 79." è al. c),-do
artigo 78.o, ambos do D.L. n." 4gB/72, de q Ae
Dezembro.
Presidênciado Coverno Regional. - O pnesrDENTE
Do
GovsRNoRscroNx-,Alberto Joaõcardoso GonçalvesJardim.
Resolução n." lIZ2l2000
considerando que a casa de saúde câmara pestana
necessitade obras urgentesde remodelação,atendendoao

Toda a correspondênciarelativa a anúnciose a assinaturasdo Jornal Oficial deve ser dirigida à Secretaria-Geral da Presidênciado Governo Regional da Madeira.
Os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda
.2 754$00. cada;
Duas laudas
. .2 987$00, cada;
Três laudas
.4 896$00, cada:
. .. . . .5 2ll$00, cada;
.5 419$00, cada;

Quatro laudas
Cinco laudas
Seis ou rnais laudas

. .6 568$00. cada.

A cslcsvalorcsacrcscco imoostodcvitlo.
Números e Suplementos - Preço por página -50$00.

Anual
Uma Série
Duas Séries
Três Séries
Complcta

4 370$00
8 600$00
r0 500$00
12300$00

Semestral

2 190$00
4 300$00
5 250$00
6 200$00

A cstcs valorcs acrcsccm os portcs dc corrcio, (Portaria n." 203/99, tlc 26 tlc
Novcmbro) c o inrposto dcvido.

O Preçodestenúmero:624$00- 3.11 Euros (IVAincluído)

