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PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resoluçãon." 1125/2000
"CasasNovas",no sítio das Feiteiras,município de São
Declarao imóveldenominado
Vicente,como pertencente
ao patrimónioculturaledificado da Região, classificando-o
como de valor local.
Resolução n." 1126/2000
Atribui um subsídioao Corpo Nacionalde Escutas,no montantede 20.000.000$00.
Resolução n." ll27 12000
Atribui um subsídioà Delegaçãodo INATEL, no montantede 1.500.000$00.
Resoluçãon." 1128/2000
Autoriza o acesso ao financiamento bancário por parte da Associação Desportiva
PontassoÌense,
no montantede 84.998.160$00.
Resolução n." ll29 12000
Autoriza o acessoao financiamentobancariopor partedo Clube de Golf do Santoda Serra,
no montantede 140.000.000$00.
Resoluçãon." 1130/2000
Autoriza a concessãode um subsídio às InstituiçõesParticularesde SolidariedadeSocial,
com valênciaInfância,nos termosdos acordosde cooperaçãocelebradoscom a Secretaria
Re-eionalda Educaçãopara fazer face aos aumentosdo seu pessoal,até ao montante
paraa AdministraçãoPública,aplicando-separao efeitoo dispostona Portaria
estabelecido
n." 239/2000,de 29 de Abril.
Resoluçãon." 1131/2000
Atribui subsídiosa diversosclubes,no montanteglobalde 8.229.174$00.
Resolução n." 113212000
Atribui subvenções
a diversosclubes,no montanteglobalde 9.583.320$00.
Resolução n." 1133/2000
no montanteglobal de 54.990.044$00.
Atribui subvençõesaos clubese associações,
Resolução n.' 1134/2000
Autoriza o acessoao flnanciamentobancáriopor partedo Clube Naval do Funchal,através
da linha de crédito nos termosdefinidospela Resoluçãon." 322/2000,de 2 de Março até,
ao montantede 212.500.000$00.

Resoluçãon." 1135/2000
globalde 83.038.774$00.
no montante
Atribuisubvenções
aosclubese associações,
n." 1136/2000
Resolução
a maise a menos"da empreitada
de construção
da
Aprovao "mapafinal de trabalhos
- Machico".
"EscolaBásicado Caramanchão

Resoluçãon." 1137/2000
urbanada parcela132
de "recuperação
Aprovao mapade trabalhosa maisda empreitada
do Ilhéude Câmarade Lobos(Luzirão)".
Resoluçãon." 1138/2000
de 193.130$00.
Atribuià CâmaraMunicipaldo Funchala importância
Resoluçãon.' 1139/2000
de4.336.0ó3$00.
Atribuià CâmaraMunicipaldo Funchala importância
Resoluçãon." 1140/2000
de9.642.312$00.
Atribuià CâmaraMunicipaldo Funchala importância
Resolução
n.' 1141/2000
Atribui à CâmaraMunicipaldo Funchala importânciade 18.245.322$,00.
Resoluçãon." 114212000
de 21.985.273$00.
Atribuià CâmaraMunicipaldo Funchala importância
Resoluçãon." ll43l2000
de 34.I 8l . 129$00.
Atribuià CâmaraMunicipaldo Funchala importância
Resoluçãon.' 114412000
de 9.093.389$00.
Atribuià CâmaraMunicipalde SantaCruza importância
Resoluçãon." 1145/2000
de 15.709.575$00.
Atribuià CâmaraMunicipalde SantaCruza importância
Resoluçãon." 114612000
de 7.679.876$00.
Atribuià CâmaraMunicipalde SãoVicentea importância
Resoluçãon." ll47 12000
de 24.052.879$00.
Atribuià CâmaraMunicipaldo PortoSantoa importância
Resoluçãon." 1148/2000
de4.862.624$00.
Atribuià CâmaraMunicipalde Machicoa importância
Resoluçãon.' 1149/2000
de 5.995.588$00.
Atribuià CâmaraMunicipalde Machicoa importância
Resoluçãon.' 1150/2000
Animadeira- Animação
com a sociedadedenominada
Celebraum contrato-programa
a apoiar
Lda.,tendoem vistaa atribuiçãode um subsídiodestinado
Turísticae Desportiva,
inerentes
dasactividades
do programa"Descobrira Madeira",a
asdespesas
à organização
nasSerras
daMadeira.
ter lu-ear
Resolução
n.' 1151/2000
Europeu
do DireitodoAmbiente- CEDE,no montantede
Atribuium subsídio
aoConselho
4 .6 s3.160$00.
Resolução n.' ll52l2000
Concedeo aval da Regiãoà AssociaçãoNáutica da Madeira paragarantiruma operaçãode
acontrair junto do BANIF - Banco Internacional
crédito no montantede 170.000.000$00,
do Funchal,S.4..
Resolução n." 1153/2000
Atribui à viúva do sinistradoJosé Pires, Maria de Gouveia Laranja,a pensãoglobal por
acidenteem serviço,no montantede 79.800$00.
Resolução n." 1154/2000
Celebra contrato-programacom a Associaçãode Bombeiros Voluntáriosda Ribeira Brava,
tendo em vista a execuçãodas obras de construçãodo Quartel dos Bombeiros Voluntários
da Ribeira Brava.
Resolução n.' 1155/2000
Autoriza um novo acordo de cooperaçãoentre o Centro de SegurançaSocial da Madeira e
a Fundação João Pereira,nas valências actividadesde tempos livres e centro de convívio
para idosos.

Resolução n." 1156/2000
Autoriza um acordo de cooperaçãoentre o Centro de SegurançaSocial da Madeira e a
Fundação Nossa Senhora da Piedade,relativo ao financiamentodas despesascom a
construçãode um novo lar para idososno Porto Santo.
Resoluçãon." ll57l2000
Autoriza um novo acordode cooperaçãoentreo Centrode SegurançaSocial da Madeirae
a FundaçãoDona Jacintade OrnelasPereira,nas valênciasactividadesde temposlivres e
centrode convívio para idosos.
Resolução n." 1158/2000
Autoriza um novo acordode cooperaçãoentreo Centrode SegurançaSocial da Madeira e
o Centro Sociale Paroquialdo Bom Jesusde PontaDelgada,nas valênciascentrode dia e
ajudadomiciliária-lavagem
e tratamentode roupa.
Resolução n." 1159/2000
Autoriza um acordode cooperaçãoentreo Centro de SegurançaSocial da Madeira e a Casa
do Povo do Porto Moniz, na valênciacentrode convívio para idosos.
Resolução n." 1160/2000
Autoriza um acordo de cooperaçãoentre o Centro de SegurançaSocial da Madeira e o
Centro Social e Paroquialde São Bento, relativo ao financiamentodas despesasefectivas
com pessoaìafecto à Comissão Local de Acompanhamentodo Rendimento Mínimo
Garantidoda RibeiraBrava.
Resoluçãon." 1161/2000
Autoriza a celebraçãodo contratode arrendamento
entreo Centro de SegurançaSocial da
Madeira e OsvaldoGarcêsde Freitas,relativo ao imóvel localizadoao sítio do Lombo de
Cima, freguesiado Faial, município de Santana,pela rendamensalde 120.000$00.
Resolução n." 116212000
Autoriza o Conselhode Administraçãodo Centro Hospitalardo Funchal a proceder à
aquisiçãode diversosbens.
Resolução n." 1163/2000
Autoriza o Conselhode Administraçãodo Centro Hospitalardo Funchal a proceder à
aquisiçãode diversosbens.
Resoluçãon." 116412000
Autoriza o recurso à modalidadede ajuste directo, com consulta a cinco empresasde
reputadocurrículoem construçõesescolares,para a empreitadade "redimensionamento
da
EscolaBásicado 1."Ciclo - Sede- Machico".
Resoluçãon.' 1165/2000
Aprova o programa de concurso, caderno de encargose projecto e autoriza a aberturade
concursopúblico para execuçãoda empreitadade construçãoda "Ligação entre Canhas
(Fajãe Eiras)e Arco da Calheta(Pinheiro)".
Resolução n.' 1166/2000
Aprova o programa de concurso, caderno de encargos,projecto e autoriza a abertura de
concursopúblico paraa adjudicaçãoda empreitadade "correcçãoe pavimentaçãodo troço
da E.R. 207, entreo Aeroportoe o Campo de Golfe do Santoda Serra".
Resoluçãon;' 116712000
Aprova o programa de concurso, caderno de encargos,projecto e autoriza a abertura de
concurso público para a adjudicação da empreitada de "construção da E.R. l0l,
- 2." fase- túneis".
Calheta/Prazeres
Resolução n.' 1168/2000
Aprova o programa de concurso, caderno de encargose projecto e autoriza a aberturade
concursopúblico paraa adjudicaçãoda empreitadade construçãoda "varianteà E.R. 107 túnel entrea Ribeirada Lapa e o Curral das Freiras".
Resolução n.' 1169/2000
Aprova o programa de concurso, caderno de encargos,projecto e autoriza a abertura de
concursopúblico para execuçãoda empreitadade construçãoda "nova ligação rodoviária
Caniço (Cancela)- Camacha(Nogueira)- 1." fase- túneis".

Resolução n." 1170/2000
Autoriza o Governo Regionala participarem 507odo capital da sociedadedesportivaque
acloptaa denominaçãode Clube Ami-eosdo Basqueteda Madeira,Basquetebol,SAD.
Resoluçãon.' 1171/2000
Atribui um subsídioao Clube Amigos do Basquete,no montantede 114.000.000$00.
Resolução n." 117212000
Autoriza o Gabinetede Gestãodo Litoral a abrir concursopúblico para a realizaçãoda
empreitadade construçãodo "Quebra-Mardo Seixale PontaDelgada".
Resoluçãon." 1173/2000
Homologa as conclusõesdo relatório do grupo de trabalho criado pela Resoluçãon.o
de 9 de Setembro.
1387199,
Resolução n." ll7 412000
de 2 lugaresde auxiliar administrativo,do grupo de pessoal
Aprova o descongelamento
auxiliar, do quadro de pessoalda Direcção Regional do Comércio e Indústria, para o
exercíciode funçõesnestaDirecçãoRegional.
Resolução n." 1175/2000
Arribui um subsíciioà ImprensaRe-eionalda Madeira,8.P.,no montantede 20.000.000$00.
Resolução n." 1176/2000
Aprova o relatórioanualsobrea participaçãoda Regiãono processode construçãoeuropeia,
duranteo ano de 1999.
Resolução n." ll77 12000
Adjudica a empreitadade "construçãode reparaçãoda protecçãomarítima de uma piscina
junto à foz da Ribeirada Boaventura"em SantaCruz, ao consórciodenominadoEtermarEmpresade Obras Terrestrese Marítimas S.A., Termague- Sociedadede Construçõese
da Madeira,S.A. e Somague- EngenhariaS.A..
Empreendimentos
Resoluçãon." 1178/2000
Aprova a minuta da escriturade expropriaçãoamigável da parcela de terreno n.o 152,
à obra de "construçãoda E.R. l0l - via expressoMachico/Faial(Santana)- troço
necessária
Maroços/Serrado".
Resolução n." 117912000
Aprova a minuta da escriturade expropriaçãoamigáveldas parcelasde terrenon." 234 e
à obra de "construçãoda Via RápidaFunchal/Aeroporto- 2.ufase - troço
235, necessárias
e alteraçãoao projecto".
Cancela/Aeroporto
Resolução n." 1180/2000
Aprova a minuta da escriturade expropriaçãoamigáveldas parcelasde terrenon."' 170 e
à obrade "construçãodo túnel rodoviarioda Encumeada- troço I - variante
825, necessárias
em Serrade Água".
Resoluçãon.' 1181/2000
Aprova a minuta da escriturade aquisiçãoda parcelade terrenon." 34, necessáriaà obra de
"construçãoda Via RápidaCâmarade Lobos RibeiraBrava,troço Pontedos Frades- Quinta
Grande".
Resolução n.' 1182/2000
Aprova a minuta da escriturade aquisiçãoda parcelade terrenon." 7 (parte),necessáriaà
obra de "construçãoda Estaçãode Tratamentode ResíduosSólidosda Meia Serra".
Resolução n." 1183/2000
Aprova a minuta da escriturapública a que se refere a Resoluçãon." lIL3/94, de 15 de
Novembro.
Resoluçãon.' 1184/2000
Louva e mantémo Seúor ProfessorDoutor Castanheirada Costa no ConselhoCientífrco
da Madeira e sem
da ConÍèrêncradas RegiõesPeriféricasda Europa, em representação
a par desta.
prejuízode outrasulterioresdesignações

Resoluçãon.' 1185/2000
Louva a SenhoraProfessoraDoutora D. Maria Alexandrade FreitasBranco,que cessaas
funçõesde Vice-Reitorada Universidadeda Madeira.
Resoluçãon." 1186/2000
Determinaque o dia l5 de Setembroclocorrenteano sejaconsideradoFeriadoRegional.
Resolução n.' 1187/2000
Concedetolerânciade ponto no dia 4 de Agostonos serviços,institutose empresaspúblicas
sob a tutelado Governo Regional.
Resoluçãon.' 1188/2000
Rectificaa Resoluçãon.' 1094/2000,de 13 de Julho.
Resolução n." 1189/2000
Aprovar a minuta da escriturade expropriaçãoamigável da parcela de terreno n.o 18,
necessáriaà obra de "construçãoda EscolaBásicado Carmo - Câmarade Lobos".
Resolução n." 1190/2000
Aprova a minuta da escriturade expropriaçãoamigável da parcelade terreno n.o 107,
à obra de "construçãoda E.R. l0l - via expressoMachico/Faial(Santana)- troço
necessaria
Maroços/Serrado".
Resoluçãon." ll9l/2000
Aprova a minuta da escriturade expropriaçãoamigável da parcelade teneno n.o l-54,
à obra de "construçãoda E.R. l0l - via expressoMachico/Faial(Santana)- troço
necessária
Maroços/Serrado".
Resolução n." 119212000
Aprova a minuta da escriturade expropriaçãoamigável da parcelade terreno n." 476,
'tonstrução do acessoao túnel rodoviário da Encumeada- troço I necessáriaà obra de
varianteem Serrade Agua".
Resolução n." 1193/2000
Aprova a minuta da escritura de expropriaçãoamigável da parcela de terreno n." 24,
necessáriaà obra de "construçãodo acessorodoviário da Encumeada- troço entre a
varianteà Serrade Agua e o túnel".
Resolução n." 1194/2000
Aprova a minuta da escriturade expropriaçãoamigável da parcelade teneno n.' 173,
necessáriaà obra de "construçãodo acessorodoviário da Encumeada- troço entre a
varianteà Serrade Agua e o túnel".
Resoluçãon.' 1195/2000
Cria a Unicladede Gestãodo ho-eramaOperacionalPlurifundosda RegiãoAutónoma da
Madeira (POPRAM III).
Resolução n." 1196/2000
Aprova a minuta do contratode execuçãodo mapa final de trabalhosa mais à empreitada
de "construçãoda EscolaBásicado Caniço - Concelhode SantaCruz".
Resolução n." ll97 12000
Autorizao Conselhode Administraçãodo CentroRegionalde Saúdea procederà aquisição
de diversosbens.
Resolução n." 1198/2000
Autorizao Conselhode Administraçãodo CentroRegionalde Saúdea procederà aquisição
de diversosbens.
Resoluçãon.' ll99l2000
Autoriza a Secretaria Regional do Equipamento Social e Ambiente a tomar posse
à obra de "construçãodo acessoao túnel rodoviário
administrativados imóveis necessários
da Encumeada- varianteem Serrade Agua".
Resolução n.' 1200/2000
com a Comissãode Emergênciaparao Apoio às Vítimasdas
Celebraum contrato-programa
Cheiasem Moçambique,para a atribuiçãode uma comparticipaçãofinanceiradestinadaao
financiamentode projectosde solidaridadepara com o povo de Moçambique.

PRBSIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resoluçãon." 1125/2000
Considerandoque o imóvel denominado"CasasNovas",
no sítio das Feiteiras, concelho de São Vicente, é um
exemplarde arquitecturacivil do séculoXIX, na
interessante
Madeiravulgarmentedesignadode solarrural;
Considerandoque é de interessepreservaras características
daqueleimóvel.
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 27 de
Julho de 2000, resolveuao abrigodo n.o2 do artigo 7." e dos
n.o'I e 2 do artigo 26." da Lei n.' l3l85, de 06.JUL,e com
base em processoorganizadopela Direcção Regional dos
Assuntos Culturais - declarar o aludido imóvel como
pertencenteao património cultural edificado da Região
como de Valor Local.
Autónomada Madeira,classificando-o
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnesloENTE
GovEnNoRectoNnt-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 112612000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 27 de
Julhode 2000,resolveu:
celebradoentre
I - Na sequênciado Contrato-Programa
a SecretariaRegional dos RecursosHumanos e a
Associaçãode utilidadepública "Corpo Nacionalde
Escutas",em 9 de Dezembrode 1997 e tendo em
consideraçãoa Resoluçãon.o 1695191,de 27 de
Novembro, atribuir o montantede 20.000.000$00,
correspondenteà comparticipaçãoanual financeira
para a construçãode duas sedesno corrente ano
económico.
2 - Este encargo será suportado pelo orçamento da
Secretaria08, Capítulo 04, Divisão 00, Subdivisão
Económica08.03.01.
00, Classificação
Presidênciado Governo Regional. - O PnsstoENTEDo
Govenuo RectoNRt-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon." ll27 12000
Na sequênciado protocolo existenteentre o Governo
Regional e o INATEL, que prevê o apoio da Região às
actividadesde carácterrecreativo,cultural e desportivo,
pela Delegaçãona MadeiradaqueleInstituto,
desenvolvidas
o Conselhodo Governoreunidoem plenárioem2J de Julho
de 2000, resolveu atribuir à Delegaçãodo INATEL um
subsídiono valor de L500.000$00.
Este subsídio tem cabimento orçamental no
08, Capítulo01, Divisão 00, Subdivisão00,
f)epartamento
Económica04.02.01,do OrçamentoRegional.
Classificação
Presidênciado Governo Regional. - O PnEstoENrEDo
GovERNoRectoruet-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon." 1128/2000
No âmbito da política de apoio ao desportoa todos os
seusníveis,o Conselhodo Governoreunidoem plenárioem
21 de Julhode 2000.resolveu:

o
I - Autorizar a AssociaçãoDesportivaPontassolense
acesso ao financiamento bancário, destinado a
suportar os custos do arrelvamentosintético do
campo de futebol da Ponta do Sol, atravésda linha
de crédito nos termos definidos pela Resoluçãon.o
32212000 aÍé, ao montante de 84.998.160$00,
conforme projecto aprovado pelo Instituto do
Desporto da Região Autónoma da Madeira, a
processarda seguinteforma:
.....1. 155. 835$00
A no económi code 2000
.....4.585. 651$00
A no económi code 2001
.....4.585.651$00
Ano económicode 2002
.....4. 585. 651$00
A no económi code 2003
.....6.033.111$00
Ano económicode20O4
...10.357.7
34$00
Ano económicode 2005
...10.345.104$00
Ano económicode 2006
...10.331.806$00
Ano económicode2007
...10. 317. 805$00
A no económi code 2008
...10.303.064$00
Ano económicode 2009
...10.287.541$00
Ano económicode 2010
.....10. 27
1. 200$00
A no económi code 20 11 ..............
...10.253.993$00
Ano económicode 2012
...10.235. 876$00
A no económi code 2013
...10.216.799$00
Ano económicode 2014
.....1.649.476$00
Ano económicode 2015
2 - Aprovar a minuta do respectivocontrato-programa
de desenvolvimentodesportivo.
orçamental
A despesatem a respectivacabimentação
na classificaçãoeconómica04.02.01do Projecto5,
do Plano de Investimentosdo orçamentoPrivativo
do IDRAM.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnrSIDENTE
GovEnNoRrcloNr.I-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.' 112912000
No âmbito da política de apoio ao desportoa todos os
seusníveis,o Conselhodo Governoreunidoem plenárioem
2l de Julho de 2000, resolveu:
I - Autorizar o Clube de Golf do Santo da Serra o
acesso ao financiamento bancário, destinado a
suportar os custos de financiamento inerentes à
construçãodo Edifício-Sededo Clube, atravésda
linha de créditonos termosdefinidospelaResolução
n." 32212000até ao montante de 140.000.000$00,
conforme projecto aprovado pelo Instituto do
Desporto da Região Autónoma da Madeira, a
processarda seguinteforma:
.....4.609.644$00
Ano económicode 2000
.....7.539.288$00
Ano económicode 2001
.....7.539.288$00
Ano económicode2002
.....7.539.288$00
Ano económicode 2003
...10.121.106$00
Ano económicode2004
...19.838. 192$00
A no económi code 2005
...19.152. 802$00
A no económi code 2006
...18.467
.412$00
Ano económicode 2007
...17.782.023$00
Ano económicode 2008
...11.096.633$00
Ano económicode 2009
...16. 411. 243$00
A no económi code 2010
Ano económicd
o e 2 0 1 1. . . . . . . . . . . . . . . 1 5 . 1 2 5 . 8 5 3 $ 0 0
...15.040.464$00
Ano económicode2012
...14.355.074$00
Ano económicode 2013
...13.669.684$00
Ano económicode 2014
...12.984.294$00
Ano económicode 2015

2 - Aprovar a minuta do respectivocontrato-programa
de desenvolvimentodesportivo.
3 - A presenteResoluçãorevogaa Resoluçãon." 996199
de 08 de Julho.
A despesatem a respectivacabimentação
orçamental
na classificaçãoeconómica04.02.01do Projecto 5,
do Plano de Investimentosdo orcamentoPrivativo
do IDRAM.

definidospelaResoluçãon." 95 1199.de 24 de Junho,que se
referemao apoio às equipasparticipantesnos Campeonatos
Nacionaisde AndebolMasculinoe Femininoda 1."Divisão.
o Conselhodo Governoreunidoem plenárioem2J de Julho
de 2000, resolveu atribuir subvenções no valor de
9.583.320$00,
relativaà ll." prestação(Junho),nos lermos
do contrato-programa
da épocadesportiva199912000.
AcadémicoMarítimo MadeiraAndebol SAD
(c.p.25-99/00).........
.....5.416.660$00
MadeiraAndebol SAD
(c.p.26-99/00).........
.... . 4. 166. 660$00

Presidênciado Governo Regional. - O PnesnENrE Do
GovsnNoRecroNal, Alberto JoãoCardosoGoncalvesJardim.
Resolução n.' 1130/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 27 de
Julho de 2000, resolveu,ao abrigo do n." I do artigo 21." do
Decreto Legislativo Regional Íl.o 4-N20001}l4, de 9 de
Fevereiro e no âmbito do apoio público às Instituições
Particularesde SolidariedadeSocial,com valênciaInfância,
autorizara concessão
de um subsídioa estasInstituições,nos
termos dos acordos de Cooperação celebrados com a
Secretaria Regional de Educação para fazer face aos
aumentosdo seu pessoal,até ao montanteestabelecidopara
a Administração Pública, aplicando-se para o efeito o
dispostona Portarian." 239/2000de 29 de Abril.
Esta despesatem cabimentaçãoorçamentalna Secretaria
0 9, Capí t ulo 0 1 , D i v i s ã o 0 1 , Su b d i v i s ã o 02, C ódi go

04.02.0r.

Presidênciado Governo Resional. - O PnpsTDENTE
Do
GovenNoRectoNel, Alberto JoãõCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon." 1131/2000

As verbasacimamencionadas,
no valor de 9.583.320$00
têm cabimentaçãoorçamental na rubrica O4.O2.O|do
Projecto 02 do Plano de Investimentos do orçamento
privativodo Institutodo Desportoda R.A.M.
Presidênciado Governo Resional. - O PnesTDENTE
Do
GovenNo REcroNnl, Alberto ioão Cardoso Goncalves
Jardim.
Resoluçãon." 1133/2000
No âmbito da política de apoio ao DesportoRegional,o
Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 2l de Julhode
2000, resolveu atribuir subvenções aos Clubes e
Associações,nos termos do Regulamentoaprovado pela
Resoluçãon." 952199,de 24 de Junho,para suportedas suas
actividades, nas vertentes da Competição Nacional
Internacional e Resional com base nos indicadores de
prestaçãoef-ectivaãe serviço público do Associativismo
Desportivo.
A verba abaixo mencionada, no montante de
54.990.044$00,tem cabimentaçãoorçamental na rubrica
04.02.01 do Projecto 03 do Plano de Investimentos do
orçamentoprivativodo Institutodo Desportoda R.A.M.

Considerando as recentes alteraçõesproduzidas no
modelo organizativo do desporto Regional, para a
Atribuição de SubvençõesPúblicas à Participação na
CompetiçãoRegional,Nacional e Internacional,atendendo
aos critérios definidospela Resoluçãon." 952/99,de 24 de
Junho,que se referemao apoio às equipasparticipantesnos
CampeonatosNacionaisde Futebol Divisão B, o Conselho
do Governo reunido em plenário em 2'7 de Julho de 2000,
resolveuatribuir aos clubesabaixo identificados,subvenção
no valor de 8.229.174$00,
relativaà 12."prestação- (Julho),
nos termos do contrato-programada época desportiva
1999/2000.
Clube DesportivoNacional
(c.p.l4-99l00).........
Club Sport Marítimo
(c.p.1l-99l00)

TRANSPORTESAÉREOS E MARÍTIMOS - OUTUBROigg

.....5.104.174$00
..............3.125.000$00

A verba acima mencionada,no valor de 8.229.174$00
tem cabimentoorçamentalna rubrica 04.02.01do Projecto
02 do Plano de Investimentosdo orçamento privativo do
Instituto do Desportoda R.A.M.
Presidênciado Governo Regional. - O PnssrDENrEDo
GovenNoRrcroNnl, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 113212000
Considerando as recentes alteraçõesproduzidas no
modelo organizativodo desporto,atendendoaos critérios

Associaçãode Futebolda Madeira
13.811.538$00
Associaçãode Basquetebol
da Madeira....
15.3I 1.336$00
Associaçãode Andebolda Madeira...
.......12.600.423$00
Associaçãode Voleibolda Madeira...
.........4.034.2
l0$00
A ssoci ação
de P ati nagem
da Madei ra........ 3.
167.158$00
AssociaçãoRegionalde Vela,
Canoageme Remo
......1.463.229$00
A ssoci ação
de B admi ntonda Madei ra...... . . . . 83
1. 270$00
Associaçãode Karting da Madeira
940.100$00
A ssoci ação
de Motoci cl i smoda Madei ra.. . . . . 853.
3
l0$00
Associaçãode Ténisde Mesada Madeira.....l45.680$00
Associaçãode Atletismoda Madeira...
..........235.
170$00
A ssoci ação
de D esportos
. . .1.
. 810$00
da Madei ra....... .l8
Associaçãode Judoda R.A. Madeira
119.050$00
A ssoci ação
de Téni sda Madei ra..............
.. . . . . . 29. 530$00
C l ubeFutebolU ni ão
.... . . 208. 810$00
Clubede Goltè do Santoda Serra
.116.110$00
Club SportsMadeira
......119.320$00
A e r oC l u b ed a M a d e i r a . . . . . . . . . . . . . .
......95.390$00
TOTAL
......54.990.044$00

Presidênciado Governo Resional. - O PnesTDENTE
Do
GovEnNo REcroruel, Alberto ioão Cardoso GonÇalves
Jardim.
Resoluçãon." 1134/2000
No âmbito da política de apoio ao desportoa todos os
seusníveis,o Conselhodo Governoreunidoem plenárioem
2l de Julhode 2000.resolveu:

I - Autorizar o Clube Naval do Funchal o acessoao
financiamento bancário, destinado a suportar os
custosde financiamentoinerentesà ampliaçãodas
infra-estruttras desportivasdo Clube, através da
linhade créditonostermosdefìnidospelaResolução
n." 32212000até ao montante de 212.500.000$00,
conforme projecto aprovado pelo Instituto do
Des por t o d a R e g i ã o A u tó n o m a d a Madei ra, a
processarda seguinteforma:
.....2.904.969$00
Ano económicode 2000
..I I .525.150$00
Ano económicode 2001
...1 1 .5 25.150$00
A no ec onó m i c od e 2 0 0 2
..JL.525.150$00
Ano económicode 2003
...16.386.271$00
Ano económicode 2004
...30.450.070$00
Ano económicode 2005
...29.402.329$00
Ano económicode 2006
...28.354.588$00
Ano económicode 2001
Ano económicode 2008
...21.329.094$00
...26.259.107$00
Ano económicode 2009
A no ec onó m i c od e 2 0 1 0
...2 5 .2 11.366$00
A n o e c o n ó m i cdoe 2 0 1 I . . . . . . . . . .. . . . . 2 4 . 1 6 3 . 6 2 5 $ 0 0
Ano económicode 2012
...23.126.648$00
A n o e c o n ó m i cdoe 2 0 1 3. . . . . . . . . . . . . . . 2 2 . 0 6184.3 $ 0 0
Ano económicode 2014
...21.020.402$00
A no ec onó m i c od e 2 0 1 5
...1 9 .9 1 2.661$00
2 - Aprovar a minuta do respectivocontrato-programa
de desenvolvimentodesportivo.
A despesatem a respectivacabimentação
orçamental
na classificação
económica04.02.01do Projecto5,
do Plano de Investimentosdo orcamentoPrivativo
do IDRAM.
Presidênciado Governo Regional. - O PnestoENTE
Do
GovenNoRectoNnl.AlbertoJoãoCardosoGoncalvesJardim.
Resoluçãon.' 1135/2000
No âmbito da políticaDesportivaRegional,o Conselho
do Governo reunido em plenário em 2l de Julho de 2000,
resolveuatribuir subvençõesaos Clubese Associaçõespara
suportedas suas actividades,nas vertentesda Competição
Nacionale Regionalcom basenos indicadoresde prestação
efectivade serviçopúblico do AssociativismoDesportivo,
nos termos do regulamentoaprovado pela Resoluçãon."
952199,de 24 de Junho.
As verbas abaixo mencionadas, no montante de
83.038.774$00,têm cabimentaçãoorçamentalna rubrica
04.02.01 do Projecto 02 do Plano de Investimentosdo
orçamentoprivativodo Institutodo Desportoda R.A.M.
I - A S S oc r A Ç Òe s -M AR ç o /2 o o o
Associaçãode Andebol da Madeira
(c.p.86-99/00)........
1.869.902$00
Associação
de Atletismoda Madeira
( c . p. 87- 99 /0 0 )........
1 .3 00.839$00
Associaçãode Badmintonda Madeira
( c . p. 88- 99 /0.........
0)
1 .3 4 2.802$00
Associaçãode Basquetebolda Madeira
( c . p. 89- 99 /0.........
0)
1 .6 2 5.466$00
Associaçãode Desportosda Madeira
(c.p.90-99/00).........
.............2.246.821$00
Associaçãode Desportosdo Porto Santo
( c . p. 9l- 99 l 0 0 )
1 3 8.333$00
Associaçãode Futebolda Madeira
( c . p. 92- 99 /0 0 ).........
.............3 . 289.521$,00

Associaçãode Judo da R. A. Madeira
(c.p.93-99/00).........
1.157.780$00
Associaçãode Karatéda Madeira
(c.p.94-99/00).........
7 38. 162$00
Associaçãode Karting da Madeira
(c.p.95-99/00)
.........
359. 620$00
Associaçãoda Madeirade DesportoParaTodos
(c.p.96-99/00).........
4 50. 000$00
Associaçãode Motociclismoda Madeira
-99100).........
(c.p.97
3 89. 438$00
Associaçãode Patinagemda Madeira
(c.p.98-99/00).........
1.2 78. 697$00
Associaçãode PescaDesportivada R. A. Madeira
(c.p.99-99/00).........
651.908$00
Associaçãode Ténisda Madeira
(c.p.100-99/00)
....... 676. 659$00
Associaçãode Ténis de Mesa da Madeira
(c.p.101-99/00)
....1. 952. 293$00
Associaçãode Voleibol da Madeira
(c.p.102-99/00)
....1. 922. 520$00
AssociaçãoRegionalde Vela,Canoageme Remo
(c.p.103-99/00)
....1. 916. 780$00
23.307.547$00
Subtotal
COMPETIçÃO NACIONAL - FUTEBOL 9." PREST. (Abril) EPOCA 99/2000

2." D i vi sãoB
- AssociaçãoDesportivada Camacha
(c.p.l-99i00)..........
..............5.104.166$00
2 . ' D i v i s ã oB
- AssociaçãoDesportivade Machico
(c.p.2-99100).........
..............5.104.166$00
2." D i vi sãoB
- CentroSociale Desp.de Câmarade Lobos
(c.p.3-99t00)..........
..............5.104.166$00
2." D i vi sãoB
- Clube Desportivoda RibeiraBrava
( c . p . 7- 9 9 1 0 0 ) . . . . . . . . . . .
.............5.104.166$00
3.'Divisão
- Clube DesportivoPortosantense
(c.p.4-99100)..........
..............2.953.125$00
Desportivade S. Vicente
3.'Divisão - Associação
(c.p.5-99100)..........
..............2.109.375$00
3." D i vi são
- ClubeDesportivo1."de Maio
(c.p,6-99100)..........
..............2.109.375$00
3." D i vi são
- AssociaçãoDesportivaPontasolense
( c . p . 8 - 9 9 / 0.0. .). . . . . . .
..............2.109.375$00
. . . . . . . . . . . . . 2 9 ..699114 $ 0 0
Subtotal
CLUBES/MODALIDADES - 9." PREST. (ABRIL) - ÉPOCN
99/2000

ClubeAmigos do Basquete(c.p.9-99i00)
B a s qu e t e b oflè m in in o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 038333.$ 0 0
Club SportsMadeira(c.p.l0-99/00)
V o l e i b ofl è m i n i n o . .
..............2.083.333$00
..833. 333$00
A ndebolfemi ni no
Club SportMaritimo (c.p.ll-99100)
Andebolmasculino
1.562.500$00
A ndebolmascul i no(S en).......
833. 333$00
A ndebolmascul i no(Jun)
.......416. 666$00
A t l e t i s m om a s c u l i n o
..............291.666$00
Atletismof-eminino
291.666$00
.......694. 444$00
H óqueiP ati nsmascul i no
(c.p.4-99100)
ClubeDesportivoPortosantense
HóqueiPatinsmasculino
.......912.222$00
H óqueiP ati nsfèmi ni no
........ . 583. 333$00

Centro de Atletismo da Madeira(c.p.12-99100)
Resoluçãon." 1137/2000
Atletismofèminino
416.666$00
ClubeDesportivoNacional(c.p.l4-99100)
O Conselhodo Governo reunido em plenárioem 2J de
V o l e i b om
ì asculino
. . . . . . . . . . . . . . 2 . 0 8 3 . 3 3 3 $ 0 0Julho de 2000,resolveuaprovaro Mapa de Trabalhosa Mais
da empreitadade "RecuperaçãoUrbana da Parcela 132 do
B a s q u e t e b toèl m i n i n o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 0383 3 .$ 0 0
B as que te b oma
l s c u l i n o ..........
1 .562.500$00 Ilhéu de Câmara de Lobos (Luzirão)", flo montante de
11.321.592$00
a acrescerde IVA à taxa em vigor.
Nataçãomasculino
.416.666$00
Mais resolveucelebrarcontratoadicionalpãraa execução
Nataçãofeminino
...416.666$00
trabalhos,com o adjuclicatárioda
T énism a s c u l i n o
.....166.666$00 dos correspondentes
referida empreitada"vrcENTEeESTANA
ARAGÃO,LDA.",
ClubeDesportivoS. Roque(c.p.l5-99/00)
T énisd e M e s ama s c u l i n o
..... ..333.333$00 sendo o cabimento orçamental asseguradopela rubrica:
Secretaria06, Capítulo 50, Divisão 25, Subdivisão01,
Associação
CristãdaMocidadedaMadeira(c.p.l3-99l00)
Económica07.01.02,do Orçamentode Receita
T énisd e Me s afe mi n i n o .
........218.750$00 Classificação
T énisd e Me s ama s c u l i n o
..... ..138.888$00 e Despesada RegiãoAutónomada Madeira.
AssociaçãoDesportivade Machico(c.p.2-99100)
V o l e i b om
l asculino
. . . . . . . . . . . . . . 2 . 0 8 3 . 3 3 3 $ 0 0 Presidênciado Governo Resional. O PnrstoENTEDo
RpcroNal.
GovEnNo
Alberto
Joãõ
Cardoso
GoncalvesJardim.
GrupoDesportivodo Estreito(c.p.l6-99/00)
T énisd e Me s afè mi n i n o ..
..... ..416.666$00
T énisd e M e s ama s c u l i n o
..... ..333.333$00
Resoluçãon.' 1138/2000
A t l e t i s m om a s c u l i n o
..............380.556$00
Atletismofèminino
166.666$00
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 2J de
Andebolmasculino
416.666$00
Julho de 2000, resolveuatribuir à CâmaraMunicipal do
HóqueiPatinsmasculino
.......694.444$00 Funchal,nos termosdo dispostono n." 4 do artigo 4." do
Badminton..............
416.666$00
Decreto Legislativo Regional n." 4-N2000/M, de 9 de
CentroSociale Desp.de Câmarade lnbos (c.p.3-99100)
Feverei ro, a i mportânci a de t93.130$00, com o apoio
V o l e i b ofl è m i n i n o .
...............2.083.333$00
financeiro necesìário à realização da obra "Arranjos
T énisd e M e s afe mi n i n o ..
..... ..416.666$00 Urbanísticosno Centrodo Funchal",integradano Planode
T énisde Me s ama s c u l i n o
..... ..138.888$00 Investimentos
da refèridaAutarquia.
Clube Naval do Funchal(c.p.ll -99100)
Estadespesatem cabimentona Secretaria
03, Capítulo50,
Nataçãomasculino
.416.666$00
Divisãoll, Subdivisão
03, Classificação
Económica08.02.05,
Nataçãofeminino
...416.666$00
AlíneaP (Transferências
de Capital- Administraçãol,ocal).
Clube Futebol União (c.p.I 8-99/00)
B as que te b oma
l s c u l i n o..........
1 .197.916$00
Presidênciado Governo Regional. - O PnEsIDENTE
Do
B a s q u e t e b foel m i n i n o. . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . .6..4
61
66$00
GovEnNoRsctoNnl.AlbertoJoãoCardosoGoncalvesJardim.
AssociaçãoCultural e Desp.S. Joãoda RibeiraBrava
(c.p.l9-99100)
T énisde M e s afe mi n i n o ..
Resoluçãon.' 1139/2000
.......416.666$00
T é n i sd e M e s am a s c u l i n o
.......138.888$00
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 2l de
ClubeDesportivo1."de Maio (c.p.6-99l00)
T énisde M e s ama s c u l i n o
.......333.333$00 Julho de 2000, resolveuatribuir à CâmaraMunicipal do
Funchal,nos termosdo dispostono n.o 4 do artigo 4.o do
Clubede Ténis do Funchal(c.p.20-99/00)
T énism a s c u l i n o
.... .166.666$00 Decreto Legislativo Regional n." 4-N2000lM, de 9 de
Fevereiro, a importânciade 4.336.063$00,como apoio
Clubede Ténisde Mesada Pontado Sol (c.p.2t-99l00)
T énisde M e s afe mi n i n o ..
.........83.333$00 fìnanceironecessárioà realizaçãoda obra "Alargamentoda
Veredado Trapiche- SantoAntónio", integradano Plano de
União Desportivade Santana(c.p.22-99100)
Investimentos
da referidaAutarquia.
Badminton..............
416.666$00
Esta despesatem cabimentona Secretaria03, Capítulo50,
Subtotal
. . . . . . . . . . . . . 3 0 . 0 13 3 $. 30 0
Divisãoll, Subdivisão12,Classificação
Económica
08.02.05,
TOTAL
..............83.038.774$00
AlíneaY (Transferências
de Capital- AdministraçãoLocal).
Presidênciado Governo Regional. - O PnpsTDENTE
Do
Presidênciado Governo Resional. - O PnpsTDENTE
Do
GovenNoRrcIoNu. Alberto JoãoCardosoGoncalvesJardim.
GovrnNo RecroNnl.Alberto JoãõCardosoGoncalvesJardim.
J

,

J

Resolução n." 113612000

Resoluçãon." 1140/2000

O Conselhodo Governo reunido em plenárioem 2J de
Julho de 2000,resolveuaprovaro "Mapa Final de Trabalhos
a Mais e a Menos" da empreitadada "Escola Básica do
- Machico",no valor de 15.571.837$00.
Caramanchão
Mais resolveu celebrar contrato para execução dos
correspondentes
trabalhos,com o adjudicatárioda ref-erida
empreitada,a firma "Sociedade de ConstruçõesPrimos,
Ld.u", sendo o cabimento orçamental asseguradopela
rubrica:Secretaria06, Capítulo50, Divisão 13, Subdivisão
17, ClassificaçãoEconómica07.01.03,do Orçamentode
Receitae Despesada RegiãoAutónomada Madeira.

O Conselhodo Governo reunido em plenárioem 27 de
Julho de 2000, resolveuatribuir à CâmaraMunicipal do
Funchal,nos termosdo dispostono n." I do artigo 4." do
Decreto Legislativo Regional n." 4-N2000lM, de 9 de
Fevereiro, a importânciade 9.642.312$00,como apoio
financeiro necessárioà realizaçãoda obra "Alargamento
Parcial da Rua do Vale Formoso - SantaLuzia"", integrada
no Plano de Investimentosda refèridaAutarquia.
Esta despesatem cabimentona Secretaria03, C'apítulo50,
DivisãoI l, Subdivisão12,Classificação
Económica08.02.05,
Alínea R (Transtèrências
de Capital - AdministraçãoLocal).

Presidênciado Governo Resional. - O PnEsTDENTE
Do
GovpRNoRrctoxnl. AlbertoJoaõCardosoGoncalvesJardim.

Presidênciado Governo Resional. - O PnssTDENTE
Do
GovenNoRectoNel.Alberto JoãõCardosoGoncalvesJarclim.

Resoluçãon." 1141/2000

Resoluçãon.' 114512000

O Conselhodo Governo reunido em plenário em 2J de
Julho de 2000, resolveu atribuir à Câmara Municipal do
Funchal, nos termos do dispostono n." 4 do artigo 4'" do
Decreto Legislativo RegioÀal n." 4-N2000/M, de 9 de
Fevereiro, i importânciã de 18.245.322$00,como apoio
financeironecesiárioà realizaçãoda obra "Alargamentoda
Veredada Levadada Corujeira- Monte", integradano Plano
de Investimentosda referidaAutarquia.
Esta despesatem cabimentona Secretaria03, Cap^ítulo50,
Económica08'02'05'
Divisão 11,Subdivisão14,Classit-rcação
de Capital - AdministraçãoLocal)'
Alínea A (Transferências

O Conselhodo Governo reunido em plenário em 2l de
Julho de 2000, resolveu atribuir à câmara Municipal de
Santa Cruz,nos termosdo dispostono n.o4 do artigo 4'" do
Decreto Legislativo Regional n." 4-N2000/M, de 9 de
Fevereiro, i importânciã de 15.709.575$00,como apoio
financeiro necesiárioà realizaçãoda obra "Construçãodo
C.M. dos Fajocosparao C.M. dasPalmeiras- SantaCruz",
integradanoPlano de Investimentosda referidaAutarquia.
Èrtu d.tp.sa tem cabimentona Secretaria03, Capítulo50,
Divisão ll, Subdivisão09, classificaçãoEconómica08.02.05,
de Capital - AdministraçãoLocal).
Alínea R (Transferências

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnEstoENrE
Jardim.
Gonçalves
Cardoso
João
Alberto
RecloNel,
GovEnNO

DO
Presidênciado Governo Regional. - o PRESIDENTE
Jardim.
Gonçalves
Cardoso
João
Alberto
RscroNer-,
GovEnNo

Resoluçãon." 114212000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 2J de
Julho de 2000, resolveu atribuir à Câmara Municipal do
Funchal, nos termos do dispostono n.o 4 do artigo 4'" do
Decreto Legislativo Regional n." 4-N2000/M, de 9 de
Fevereiro, i importânciã de 21.985-213$00,como apoio
financeironecesiárioà realizaçãoda obra "Alargamentodo
Beco do Lanço - SantaMaria Maior", integradano Plano de
Investimentosda referidaAutarquia.
Esta despesatem cabimentonã Secreqria03, CapÍulo 50,
Económica08.02'05,
Divisão ll, Subdivisão12,Classificação
de Capital- AdministraçãoLocal)'
Alínea X (Transferências
Presidênciado Governo Regional. - O PnrsmENTEDo
GOvenNoREctoNel-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 1143/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 27 de
Julho de 2000, resolveu atribuir à Câmara Municipal do
Funchal, nos termos do dispostono n." 4 do artigo 4'" do
Decreto Legislativo Regional n." 4-N2000/M, de 9 de
Fevereiro,i importânciãde 34.181.129$00,como apoio
financeironecesôárioà realizaçãoda obra "Alargamentodo
Caminho Antigo do Galeão", integrada no Plano de
Investimentosda referidaAutarquia.
Esta despesatem cabimentona Secretaria03, Cap^ítulo50,
Económica08.02.05,
Divisão 11,Subdivisão12,Classificação
de Capital- AdministraçãoLocal)'
Alínea H (Transferências
Presidênciado Governo Regional. - O PnrstoENrEDo
GovenNoRectONnl,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 1L4412000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 2J de
Julho de 2000, resolveu atribuir à Câmara Municipal de
SantaCruz, nos termosdo dispostono n." I do artigo 4'" do
Decreto Legislativo Regional n3 4-N2000/M, de 9 de
Fevereiro, ã importânciã de 9.093.389$00' como apoio
financeiro necessárioà realizaçãoda obra "Construção do
C.M. da Abilheira, ao Sítio da Igreja - Camacha",integrada
no Plano de Investimentosda referidaAutarquia.
Esta despesatem cabimentona Secretaria03, Capítulo 50,
Económica08'02'05,
Divisão I l, Subdivisão09, Classificação
de Capital- AdministraçãoLocal).
Alínea N (Transferências
Presidênciado Governo Regional. - O PnestoENTEDo
GOvenNoRnCloNnl,AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resolução n.' 114612000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 27 de
Julho de 2000, resolveuatribuir à CâmaraMunicipal de São
Vicente, nos termos do disposto no n." 4 do artigo 4'" do
Decreto Legislativo Regional n.o 4-Al2000/M, de 9 de
Fevereiro,i importância de 7.679.876$00,como apoio
financeiro necessárioà realizaçãoda obra "Construçãodo
Caminho Rural entre Achada do Castanheiroe Cabo da
Ribeira - Boaventura",integradano Plano de Investimentos
da referidaAutarquia.
Esta despesatem cabimentona Secretaria03, Capítulo50,
Económica08.02.05,
Divisãoll, Subdivisão11,classificação
de Capital - AdministraçãoLocal).
Alínea I (Transferências
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
GovEnNoRrctoNRI-,AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 114712000
O Conselhodo Governo reunido em plenárioem 27 de
Julho de 2000, resolveu atribuir à câmara Municipal do
Porto Santo,nos termosdo dispostono n." 4 do artigo 4'" do
Decreto Legislativo Regional n'o 4-Al2000/M, de 9 de
Fevereiro, i importância de 24.052.879$00,como apoio
fìnanceironecesiárioà realizaçãoda obra "Construçãodo
C.M. entreo Ribeiro Cochinoe a E.M. 550 (Lapeira) Porto
reÍerida
da
Investimentos
de
Plano
Santo", integrada no
Autarquia.
Està despesatem cabimentona Secretaria03, Capítulo50,
Económica08'02'05,
Divisão ll, Subdivisão07, Classificação
Local).
de capital - Administração
AlíneaL (Transferências
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnnSIDENTE
Jardim.
Gonçalves
Cardoso
João
Alberto
GovEnNoR-ecroNel,
Resoluçãon." 114812000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 27 de
Julho de 2000, resolveu atribuir à câmara Municipal de
Machico, nos termos do dispostono n.o 4 do artigo 4'" do
Decreto Legislativo Regional n." 4-N2000/M, de 9 de
Fevereiro, ã importância de 4.862.624500,como apoio
financeiro necessárioà realizaçãoda obra "Construçãoda
ligação da Rua Nova da Graça ao Caminho do Larano
úachico", integradano Plano de Investimentosda reÍerida
Autarquia.

Esta despesatem cabimentona Secretaria03, Capítulo50,
Económica08.02.05,
Divisãoll, Subdivisão
04, Classificação
de Capital - AdministraçãoLocal).
Alínea A (Transferências
Presidênciado Governo Regional. - O PnestoENTEDo
GovenNoRrctoNat-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardinr.
Resolução n.' 1149/2000

2 - Conceder à Animadeira uma comparticipação
financeiraque não excederá14.280.000$00,e que
seráatribuídade uma só vez, para a prossecuçãoda
actividadeprevistano númeroanterior.
que
3 - Celebrarcom a Animadeirao contrato-programa
terá início logo após a assinaturadeste,e terá o seu
términus após o cumprimento das obrigações
contratuais.
4 - Aprovar a minuta do contrato-programa.

O Conselhodo Governoreunido em plenário em 2'l de
Julho de 2000, resolveu atribuir à Câmara Municipal de
Machico, nos termos do dispostono n.o 4 do artigo 4.o do
Decreto Legislativo Regional r'ì.o 4-N200O|M, de 9 de
Fevereiro, a importânciade 5.995.588$00.como apoio
financeiro necessárioà realizaçãoda obra "Construçãoda
E.M. de ligaçãoentrea E.M. 510 e o C.M. da Torre- Moinho
da SerraMachico", integradano Plano de Investimentosda
referidaAutarquia.
Esta despesatem cabimentona Secretaria03, Capítulo50,
Económica08.02.05,
Divisão ll, Subdivisão04, Classificação
Alínea E (Transferências
de Capital - AdministraçãoLocal).

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnssroENTE
AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovenNoRectoNnr-,

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnEStnENTE
GovEnNoRectoxnt-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resoluçãon." 1151/2000

Resoluçãon.' 1150/2000
Considerandoque o programa "Descobrir a Madeira"
numa das suas variantes,prevê a deslocaçãoàs Serrasda
Madeira de todos os alunosdo 9.", 10." e ll." anos das
escolasda Região Autónoma da Madeira, de modo a que
estespossamconstatar"In loco" as estaçõesde trabalhoque
investigame preservama nossafauna e Í'lora;
Considerando por outro lado que é, instrumento de
orientaçãoda política do Governo Regional, proporcionar
condiçõesque permitamaproximare aprofundaras relações
entre os jovens estudantese uma realidade que urge
preservar;
Considerandotambém que o programa "Descobrir a
Madeira", é uma forma salutar de possibilitar aos jovens
estudantesum contactoíntimo com a Lauríssilvadestallha,
sendo para tal acompanhadosde técnicos de reconhecido
mérito, de maneiraa dar uma maior qualidadeao projecto:
Considerando por outro lado que a Animadeira,
Animação Turísticae DesportivaLda, está especialmente
tendoinclusivéjá
paraestetipo de actividades,
vocacionada
prestadoestetipo de colaboraçãoa estaRegião,semprecom
um elevado grau de profissionalismoe com excelentes
resultadospráticos;
Considerandofinalmente, que temas como a Fauna,
Flora, Clima, Geologia,RecursosHídricos, produçãode
trutas, medidas de socorro e segurançana montanha e a
problemáticado lixo na RAM, estãoactualmentena ordem
do dia e cujo aprofundamento e divulgação, serão
preponderantes
não só para esta geração,mas tambémpara
as geraçõesvindouras.
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 27 de
Julho de 2000, resolveu:
I - Celebrarum contrato-programacom a Animadeira,
tendoem vista a atribuiçãode um subsídiodestinado
a apoiar as despesasinerentesà organizaçãodas
actividadesdo Programa"Descobrir a Madeira", a
ter lusar nas Serrasda Madeira.

5 - Mandatar o SecretárioRegional da Educaçãopara,
da RegiãoAutónoma da Madeira,
em representação
elaboraro respectivoprocessoe outorgaro contrato.
6 - A despesaemergentetem cabimento na seguinte
rubrica orçamental:
Secretaria09, Capítulo01, Divisão 02, Subdivisão
0 1 , C ó d i g o0 4 . 0 2 . 0 1 . B .

Considerando que as actividades do CEDE são
puramentecientífìcase têm por objectivo contribuir para o
estudo, divulgação, desenvolvimentoe conhecimentodo
direito do ambientecomo instrumentode protecçãoe defesa
da natureza,dos recursosnaturaise da melhoriada qualidade
Estados,na lJniãoEuropeiae no plano
de vida nos dif'erentes
internacional;
Considerandoque estasactividadestêm-sedesenvolvido
atravésda realizaçãona Regiãode importantesconferências
na áreado direitodo ambiente,assimcomo na
internacionais
preparaçãode documentose pareceresjurídicos solicitados
internacionais;
pelosgovernose instituições
Considerando que para o regular funcionamento do
a manutençãode um elemento
CEDE, torna-seindispensável
humano que desempenheas funções adm inist r at ivas
especitÌcas
solicitadaspelaassociação;
Considerandoo elevadointeresseregional na realização
em termosambientais,
desteseventose da sua repercussão
culturaise promocionaisda RAM;
Considerandoque em conformidadecom o dispostono
ponto 2 da cláusulaIII, em conjugaçãocom a alíneac) e d)
do n.o I da cláusula VI do Protocolo de Cooperação
estabelecidoentre o GovernoRegional e aquelaassociação
privada sem fins lucrativos e de utilidade pública, os
encargosfinanceirospara a contrataçãode um elementodo
secretariado,e despesasadministrativasrelacionadascom o
da
normal tuncionamentodo CEDE, sãoda responsabilidade
primeiraentidade.
Nestes termos, o Conselho do Governo reunido em
plenárioem 2J de Julho de 2000,resolveu:
I - De acordo com o dispostono artigo 2l do Decreto
de 9 de
Legislativo Regional n.o 4-A120001};4,
Fevereiro, e em conÍbrmidadecom o disposto no
ponto 2 da cláusulaIII, e em conjugaçãocom a
alíneac) e d) do n." I da clausulaVI do Protocolode
Cooperaçãofirmado entre o Governo Regional e o
ConselhoEuropeudo Direito do Ambiente - CEDE,
tendo
atribuirum subsídiono valorde 4.653.160$00,
por objecto o fìnanciamentopara o ano de 2000 das
despesasadministrativasrelacionadascom o normal

funcionatnento do CEDE, entre as quals, as
ret-erentesà contratação de um elemento que
naquelaassociação.
exerceráfunçõesde secretariado
2 - Aprovar a minuta do Contrato-Programa'
3 - Mandatar o Secretário Regional do Plano e da
Coordenação para em representaçãoda Região
Autónoma da Madeira, elaborar o respectivo
processoe outorgaro contrato.
4 - A presentedespesatem cabimento orçamentalno
03, Capítulo01, Divisão01,
ano 2000 na Secretaria
Subdivisão00, Código04.02.01,AlíneaE.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnrslDEN'rE
Govrnxo RectoNel,AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon." 1152/2000
Considerando que o Governo Regional se propõe
desenvolvere dinamizar o desporto,a todos os níveis, na
RegiãoAutónomada Madeira;
Considerandoque a "AssociaçãoNáutica da Madeira"
pretende realizar o projecto de investimento desportiva
denominada"Centro de Formaçãoe Treino da Associação
Náuticada Madeirana Ribeira do Natal - Caniçal";
Considerandoque o BANIF - Banco Internacionaldo
à
Funchal,S.A. disponibilizao financiamentoindispensável
viabilizaçãodaqueleprojectode investimento,nascondições
da linha de crédito criada no âmbito da Resolução n'o
32212000de l0 de Março, a qual visa o apoio financeiroaos
na promoção
Clubese AssociaçõesDesportivasinteressadas
desportivas;
da construçãode infra-estruturas
Considerandoque o Governo Regional concedeu um
apoio financeiro à "AssociaçãoNáutica da Madeira", no
vãlor correspondentea 907o dos encargos financeiros
inerentesà realizaçãodo projecto de investimentoacima
mencionado, cuja minuta do Contrato-Programafoi
aprovadaem 17 de Fevereirode 2000, atravésda Resolução
n . "2 3 J .
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 27 de
Julho de 2000, resolveu:
I - Concedero aval da Regiãoà "AssociaçãoNáuticada
Madeira", conforme disposto no artigo J '" do
Decreto Regional n." 231791M,de 16 de Outubro,
para garantir uma operaçãode crédito no montante
de 170.000.000$00,a contrair junto do BANIF do Funchal,S.A., ao abrigoda
Banco Internacional
Resoluçãon." 32212000de l0 de Março.
2 - A operação de crédito destina-sea fazer face à
construçãoda infia-estruturadesportivadenominada
"Centro de Formação e Treino da Associação
Náuticada Madeira",localizadona Ribeirado Natal,
Caniçal.

n." 1153/2000
Resolução
Considerandoque, Jtlsé Pires, fbi, até, à data da sua
morte, funcionário da SecretariaRegional de Agricultura'
Florestase Pescas- na Direcção Regional da Agricultura,
exercendofunçõesna Direcçãodos ServiçosHidroagricolas,
com a categoriade Guardade águade rega;
Considelandoque, na sequênciade acidenteem serviço
ocorrido no dia 2 de Setembro de 1999, o referido
funcionáriofaleceu;
Considerandoque,o mencionadoacidentereúnetodosos
pressupostosdo conceito de acidenteem serviço_eque o
ieteridb trabalhador era subscritor da Caixa Geral de
com o n." 482 474.
Aposentações
'
O Conselhodo Governoreunido em plenário em 21 de
Julhode 2000,resolveu:
I - Que nos termos do artigo 15.", do Decreto-Lei n.o
38.523.de23 de Novembrode 1951,com a redacção
que lhe foi dada pelo art." 7 do Decreto-Lei n."
i40187,de 20 de Março, seja atribuída à viúva do
sinistradoJoséPires, Maria de Gouveia Laranja, a
pensãoglobal por acidenteem serviço no-valor de
7g.gOO$bO,L qual corresponde a 7O%a da
remuneração mensal do falecido trabalhador,
calculadanos termosdo n." 3 do art."9 do DecretoLei n." 404182,de 24 de Setembro,com a redacção
que lhe fbi dada pelo Decreto-Lein." 140/87,de 20
de Março, actualizávelde acordo com as tabelas
fixadaspor Lei.
2 - Que a referida pensão,que se reporta ao início do
mês seguinteà morte do ex-trabalhador'ou seja ao
mês de Outubro de 1999, passe a ser depositada,
em nome da viúva, na contan." 0035
mensalmente,
042 0000 l2l 355 0059 para o efeito aberta na
dependênci ada C ai xa Geral de D e pósit os no
Funchal,em nome de Maria de GouveiaLaranja.
3 - Que a pensãò perdure enquanto a herdeira hábil
mantivero seudireito.
4 - Que o serviço processadorda presentepensãopor
acidenteem serviço,terá, pelo menos uma vez por
no mêsde Junho'de exigir-à
ano,maispropriamente
viúva perôeptorada pensão,atestadode vida e da
situaçãodo estadocivil.
5 - Que tudo o que fìca omisso,a propósitoda atribuição
da reterida pensão, se regulará pela legislação
aplicável.
Esta despesa tem cabimento orçamental na
Secretaria03, Capítulo01, Divisão 01, Subdivisão
Económica01.03.07.
00, Classificação
Do
Presidênciado Govemo Regional. - O PnESIDENTE
Govsnlto RectoNe.l,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.' 1154/2000

do aval sãoas que constam
3 - As condiçõesessenciais
no respectivocertificadode aval.
4 - Mandatar o Secretário Regional do Plano e da
de outorgaro respectivotermo cleaval.
Coordenação
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PneSIDEN'rE
GovenNoREctoNnl,AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.

C onsi derando que a A ssoci ação de Bom beir os
Voluntáriosda Ribeira Brava tem desempenhadoum papel
preponderantena protecção de vidas e bens naquele
òoncel ho da R egi ão, acti vi dade essa reco nhecidapor
de utilidadepública;
declaração
Conóiderandoque importa dotar essa Associação de
instalaçõesfìsicasque permitamuma melhor prevençãoe

rentabilização de equipamentos e que proporcionem
condiçõescondignas de trabalho para todoi oi que nela
desenvolvema sua actividade,em prol da satisfaçãodas
necessidades
públicase da protecçãodas populações.
O Conselhodo Governo reunido em plenárióem 27 de
.Iulhode 2000, resolveu:
I - Celebrar contrato-programacom a Associaçãode
BombeirosVoluntáriosda Ribeira Brava, tendo em
vista a execuçãodas obrasde construçãodo euartel
dos BombeirosVoluntáriosda Ribeira Brava.
2 - Concederà Associaçãode BombeirosVoluntáriosda
Ribeira Brava, uma comparticipaçãofinanceira no
montantede 85.500contos,duranteo ano de 2000,
para a prossecuçãodo projectoprevisto no número
anterior.
3 - Aprovar a minuta do contrato-programaque faz
part_e
da presenteResolução,cuja minutaé arquivada
na Secretaria-Geralda presidência,para atribuição
do apoio financeiroprevistonestaReìolução.
4 - Mandatar o Secretário Regional dos Assuntos
Sociais e Parlamentarespara, em representação
da
Região Autónoma da Madeira,outorgaro contrato-programa,o qual produziráefeitosdesdea data da
sua assinatura,até 3l de Dezembrode 2000.
5 - As despesas resultantesdo contrato-programaa
celebrartêm cabimentoorçamentalna Sècretaria10,
Capí t ulo 5 0 , D i v i s ã o 0 9 , Su b d i v i são 01,
Classificação
Económica08.03.01,AlíneaB.
Presidênciado Governo Regional. - O pnesroENTEDo
GovEnNoRrcrouru-,Alberto Joãocardoso GonçalvesJardim.
Resoluçãon." 1155/2000
Considerando que a Fundação João pereira é, uma
instituiçãode utilidade pública, vocacionadapara o apoio à
população,designadamente
criançase idosos.O Conselhodo Governo reunido em plenário em 27 de
Julho de 2000, resolveu:
I - Autorizar, nos termos do art.o4." do Decreto
T,egislativoRegional n! 3lB4/M, de 22 de Março e
22.",do DecreroLegislativoRegionaln." 4{g art_igg
N2W0/M, de 9 de Fevereiro,a celebiação,com
efeitos a 0110612000,de um novo acordo de
cooperaçãoentre o Centro de SegurançaSocial da
Madeira e a FundaçãoJoão pereira, nãs valências
actividadesde temposlivres, (sem almoÇo)e centro
de convívio para idosos.
2 - Autorizar o correspondentepagamento de uma
comparticipação financeira mensal, conforme
montantespor utentedefinidos para as Instituições
Particularesde SolidariedadeSocial, tuteladaspelo
CS S M .
3 - Que independentemente
do número de utentesque
frequentema valência,a comparticipação
sejade 90
e 35 utentes, coÍrespondente,respeètivamente,à
c.apacidadedas valências actividades de tempos
livres, (sem almoço) e centro de convívio para
idosos.

4 - Que seja ainda atribuído, no âmbito do referido
acordo, um subsídiomensal no valor de 70Zodos
encargosmédios mensaiscom um técnico superior,
considerando
o seuvencimento,subsídiosde fériase
Natal, subsídiode refeição e encargoscom a Taxa
SocialUnica, coÍrespondentes
a um técnicosuperior
de 2.n classe da carreira do regime geràl da
administração
pública.
5 - O respectivoencargo,com referênciaao presente
ano,tem cabimentonasrubricas602.01e 610.01do
prçamento do Centro de SegurançaSocial da
Madeira.
Presidênciado Governo Regional. - O pnesrDENrEDo
GovERNoRecrounl, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n.' 1156/2000
Considerandoque a FundaçãoNossaSenhorada piedade
é uma.instituiçãode utilidade pública, vocacionadapara o
apoio à população,designadamente
no âmbito das valências
da áreada segurançasocial.
O Conselhodo Governo reunido em plenárioem 27 de
Julho de 2000, resolveu:
I - Autorizar, nos termos do art."4." do Decreto
T-egislativoRegional n3 3l84lM, de 22 de Março e
do 1ryigo22.",do DecretoLegislativoRegionaln." 4-N2OW/M, de 9 de Fevereiro, a celebraçãode um
acordo de_cooperação
entre o Centro de Segurança
Social da Madeira e a FundaçãoNossa Senhorada
Piedade,relativoao financiamentodasdespesas
com
a construçãode um novo lar para idosos no porto
Santo.
2 - Autorizar a respectivacomparticipaçãofinanceiraà
FundaçãoNossaSenhorada Piedadeatéao montante
máximo de 477.480.975$00,correspondenreao
financiamento de l00%a dos encaigos com o
projecto,fìscalizaçãoe construçãodo rõferidolar.
3 - O montante do financiamento indicado no ponto
anterior será distribuído pelos seguintes anos
económicos:
2000
2001

140.000.000$00
.............337.480.975$00

4 - A referida comparticipação será processada
faseadamente,de acordo com os montantes da
facturaçãoapresentada.
5 - A correspondentedespesa, com referência ao
presenteano, tem cabimentonas rubricas940.02 e
950 do Orçamentodo Centrode SegurançaSocialda
Madeira.
Presidênciado Governo Regional. - O pnrsrDENrEDo
GovsnNoRrcroNnl, Alberto Joãocardoso GonçalvesJardim.
Resolução n." ll57l2000
Considerandoque a FundaçãoDona Jacintacle Ornelas
Pereiraé uma instituiçãode utilidade pública, vocacionada
parao apoio à população,designadamente
criançase idosos.

O Conselhodo Governo reunido em plenário em 27 de
Julho de 2000, resolveu:
I - Autorizar, nos termos do art.o4'" do Decreto
Legislativo Regional n." 3l84lM, de 22 de M.arço.e
doãrtigo 22.",do DecretoLegislativoRegionaln." 4-A/200O/M, de 9 de Fevereiro,a celebração,com
efeitos a 0110412000,de um novo acordo de
cooperaçãoentre o Centro de SegurançaSo-cialda
Madeira e a Fundação Dona Jacinta de Ornelas
Pereira,nas valênciasactividadesde tempos livres,
(sem almoÇo)e centrode convívio para idosos.
2 - Autorizar o correspondentepagamento de uma
comparticipação financeira mensal, contorme
montantespor utente definidos para as Instituições
Particularesde SolidariedadeSocial, tuteladaspelo
CS S M .
do número de utentesque
3 - Que independentemente
fiequentema valência,a comparticipaçãosejade 50
e 40 utentes, correspondente,respectivamente,à
capacidade das valências actividades de tempos
livres, (sem almoço) e centro de convívio para
idosos.
4 - Que seja ainda atribuído, no âmbito do referido
aòordo,-um subsídiomensal no valor de 297o dos
encargosmédiosmensaiscom um EducadorSocial,
considerandoo seuvencimento,subsídiosde fériase
Natal, sgbsídiode refeiçãoe encargos_coma Taxa
Social Unica, correspondentesao índice 100 do
pessoal docente do ensino pré-escolar,básico e
iecundárioda administraçãopública.
5 - O respectivoencargo,com referênciaao presente
ano,tém cabimentonasrubricas602.01e 610'01do
Orçamento do Centro de Segurança Social da
Madeira.
Presidênciado Governo Regional. - O PnesloENTEDo
GovEnNoRncloNe.l,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon." 1158/2000
Considerandoque o Centro Social e Paroquial do Bom
Jesus de Ponta Delgada é uma instituição de utilidade
idosa.
vocacionadaparao apoio à população.
pública,
'
O Conselhodo Governoreunido em plenário em 27 de
Julho de 2000, resolveu:
I - Autorizar, nos termos do art."4." do Decreto
Legislativo Regionaln." 3l84lM, de 22 de M_arçoe
doãrtigo 22.",do DecretoLegislativoRegionaln." 4A/2000/M, de 9 de Fevereiro, a celebração,com
efeitos a 0UA212000, de um novo acordo de
da
cooperaçãoentre o Centro de Segurança_Social
Madeirae o CentroSociale Paroquialdo Bom Jesus
de PontaDelgada,nasvalênciascentrode dia e ajuda
domiciliária-lavageme tratamentode roupa.
2-

Autorizar o corespondentepagamento,relativamenteà
valência centro de dia, de uma comparticipação
financeira mensal, conforme montantes por utente
defìnidos para as Instituições Particulares de
Social,tuteladaspelo CSSM.
Solidariedade

3 - Que relativamenteà comparticipaçãofìnanceirada
vàlênciaajudadomiciliária-lavageme tratamentode
roupa:

3.1 -

um subsídiomensalno valor
Sejaprocessado
de 332.000$00,desti nadoa f inanciar o
défice da valênciaem causa.

3.2 -

balansejaapresentado
Que semestralmente
cete com discriminaçãodas correspondentes
despesase receitas.'deduzindo-sepos.teriormente os eventuais subsídiosrecebidos a
mais, relativamente ao défice efectivo
apresentado.

tem cabimentona rubrica610.01
4 - A presentedespesa
do Orçamento do Centro de SegurançaSocial da
Madeira.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
GovenNoRncloNel, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.' 1159/2000
Considerandoque a Casado Povo do Porto Moniz é uma
instituiçãode utiliãade pública, vocacionadapara o apoio à
idosa:
'oopulacão
^C onsi derando
a exi stênci a de l egi sl a ção nacional,
o DespachoNormativo n-" 75192,de 20 de
nomeadamente
Maio e a Portarian." 257194,de 29 de Abril, que prevê que
as normas relativas aos apoios fìnanceirosàs instituições
particularesde solidariedadesocial, também se.aplicamàs
Casasdo Povo, quando estasdesenvolvamactividadesde
acção
'O socialno âmbito da segurançasocial.
Conselhodo Governoïeunido em plenário em 27 de
Julho de 2000, resolveu:
I - Autorizar, nos termos do art."4.o do Decreto
Legislativo Regional n." 3l84lM, de 22 de M-arç^o.e
doãrtigo22.",do DecretoLegislativoRegionaln." 4-A/20d0/M, de 9 de Fevereiro,a celebração,com
de um acordo de cooperação
efeitos a 0110112000,
entre o Centro de SegurançaSocial da Madeira e a
casado Povo do Porto Moniz, na valênciacentrode
convívioparaidosos.
2 - Autorizar o correspondentepagamento de uma
comparticipação financeira mensal, conforme
montantespoi utente detìnidospara as Instituições
Particularedde SolidariedadeSocial, tuteladaspelo
C S S M.
do número de utentesque
3 - Que independentemente
seja de
frequenteina valência, a comparticipaçãoI l0 utentes, correspondente,à capacidade da
instituição.
4 - Que seja ainda atribuído, no âmbito do referido
aèordo,-um subsídio mensal no valor de 557o dos
encargos médios mensais com uma Ajudante de
Ocupãção, considerando o seu vencimento,
subsidiôsde férias e Natal, subsíÇiode ref'eiçãoe
encargos com a Taxa Social Unica, conforme
montantes previstos na contratação colectiva
aplicávelàs instituiçõesparticularesde solidariedade
soci al .
5 - O correspondenteencargo, com referência ao
presenteano, tem cabimentonas rubricas602'01 e
6tO.Ot do Orçamentodo Centrode SegurançaSocial
da Madeira.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
GovsnNoRscroNnI-,Alberto JoãoCardoso(ionçalvesJardim'

Resoluçãon." 1160/2000
Considerandoque o Centro Social e Paroquial de São
Bento é uma instituiçãode utilidadepública,vocacionada
parao apoio à população,mais carenciada.
O Cónselhodo Governoreunido em plenário em 2l de
Julho de 2000, resolveu:
I - Autorizar, nos termos do 4rt."4." do Decreto
LegislativoRegionaln." 3l84lM, de 22 de Março e
do artigo22.",do DecretoLegislativoRegionaln."4-A/2000/M, de 9 de Fevereiro,a celebração,com
de um acordo de cooperação
efeitos a 1910612000,
entre o Centro de SegurançaSocial da Madeira e o
Centro Social e Paroquialde São Bento, relativo ao
financiamentodas despesasetectivas com pessoal
do
afècto à ComissãoLocal de Acompanhamento
RendimentoMínimo Garantidoda RibeiraBrava.
2 - Autorizar no âmbito do referidoacordo,a atribuição
de uma comparticipaçãofinanceira no montante
máximo de l.146.lÌ6$00, a pagar por tranches
mensaiscalculadascom base nos correspondentes
encargoscom o referidopessoal.
3 - A presentedespesatem cabimentona rubrica 912.02
do Orçamentodo Centro de SegurançaSocial da
Madeira.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIIENTE
GovrnNo RnctoNel-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon." 1161/2000
O Conselhodo Governoreunido em plenário em 27 de
Julho de 2000, resolveuautorizara celebraçãodo Contrato
de Arrendamentoentre o Centro de SegurançaSocial da
Madeira e Osvaldo Garcês de Freitas, relativo ao imóvel
localizadoao sítio do Lombo de Cima, freguesiado Faial,
com
pelarendamensalde 120.000$00,
concelhode Santana,
produçãode eteitosdesde0l de Agosto de 2000, destinado
ào Íuncionamentode um lar para idososno retèrido local.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnestoENTE
GovEnNoRectoNar-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 116212000
Considerandoque a naturezados serviçosprestadospelas
Unidades de Saúde se revestem de carácter essenciale
permanente,parao bem-estarda populaçãoda RAM;
Considerandoque a prestaçãodaquelesserviços,nem
sempre é temporalmentecompatívelcom as tramitações
subjãcentesà aquisiçãode bens e serviços por parte das
instituiçõespúblicas;
Considerandoque se aguardamos ulteriorestrâmitesdos
orçamentaisentretantodesencadeados.
ajustamentos
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 27 de
Julho de 200 0 , re s o l v e u a u to ri z a r o C o nsel ho de
Admrnistraçãodo CentroHospitalardo Funchala procederà
aquisição dos bens a que se referem os processosde
n.''' NCP 2000RA07;NCP20000016- Adicional;
aquisições
I CL20000010 - Adicional; 5PR20000011- Adicional;
20000010 - Adicional; 28AD20000040, 2BÃD20000039;
2DAD20000091: 2D4D20000090; 2D4D20000089;
28A D2000008 8 ; 2 8 AD 2 0 0 0 0 0 8 7 ; 2 D AD 20000086;
2DA D2000008 5 ; 2 D 4 D 2 0 0 0 0 0 8 4 ; 2 D AD 20000083;
2DA D2000008 2 ; 2 D A D 2 0 0 0 0 0 8 1 ; 2 D A D20000080;
1 AD 20001804;
1AD20001805;
1A D20001829 :

I AD2000l801;
I4D20001802;
I AD20001197;
I AD20001798;
1AD2000r716;
t4D20001192:
l A D 2 0 0 0 1613 ' . l A D 2 0 0 0 1 1 5 9 '
r170,
rAD2000
I AD2000l7 32;
I AD2000l7 54;
I AD20001155;
1AD20001724;
tAD20001730', lAD2000ï126;
lAD20001720;
I AD2000l72t;
lAD20001123
lAD20001526;
I AD20001554; lAD20001549
lAD20001525; 1AD20001460; tAD2000l43l;
- Adicional,
da
bemcomoao processamento
1AD20000530
despesa.
respectiva
I AD2000I 803;
I AD20001199',
lAD20001196

Presidência do Governo Regional. - O PnpsloENTE Do
GovpRNo REctoNRt-,Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.

Resoluçãon.' 1163/2000
Considerandoque a naturezados serviçosprestadospelas
Unidades de Saúde se revestemde carácteressenciale
parao bem-estarda populaçãoda RAM;
permanente,
Considerandoque a prestaçãodaquelesserviços,nem
sempre é temporalmentecompatível com as tramitações
à aquisiçãode bens e serviçospor parte das
subjacentes
instituiçõespúblicas;
que se aguardamos ulteriorestrâmitesdos
Considerando
desencadeados.
entretanto
orçamentais
ajustamentos
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 27 de Julho
de 2000, resolveuautorizaro Conselhode Administraçãodo
CentroHospitalardo Funchala procederà aquisiçãodos bensa
que se reÍèremos concursosde aquisiçãon." 3 PR0000077;3
PR0000075;2AD 20000078;2AD 20000071;28AD20000038;
I AD20001715: I 4D20001713, I 4D20001102; I
AD2000170I;I AD20001700;I4D2000I693; I AD2000l685;
da respectiva
I AD20001267,bem como ao processamento
despesa.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIoENTE
AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovERNoREcloNRt-,
Resoluçãon." 1164/2000
Considerandoque houve um aumentopopulacionala
nível do Ensino Básico e pré-escolarda Freguesiade
para
Machico.não tendoa actualEscolaBásicacapacidade
absorçãode tão elevadonúmerode alunos;
que devidoà faseetáriados futurosalunos,
Considerando
que previssemtal incremento
não existiamdadosestatísticos
a nível do pré-escolar;
de populaçãoescolar,principalmente
Considerandoser prioritária uma intervenção urgente
para a implantaçãoda escola,de modo a estaroperacional
em Setembrodo correnteano.
Assim,não sendotal objectivocompatívelcom os prazos
exi gi dos pel os C oncursosP úbl i cos, l i mi tados ou por
negociação,
o Conselhodo Governoreunidoem plenárioem
2l de Julhode 2000,resolveu,ao abrigodo art." 136."fl.ol,
alíneac) do Decreto-Lein." 59199,de 2 de Março, autorizar
o recursoà modalidadede ajustedirecto,com consultaa
cinco empresasde reputado currículo em construções
da
escolares,para a empreitadade "Redimensionamento
Escola Básica do 1." Ciclo - Sede - Machico", sendo a
coberturaorçamentaldada atravésda rubrica: Secretaria06,
C apítul o 50, D i vi são 05, S ubdi vi são09, Classif icação
de Receitae Despesada
Económica07.01.03,do Orçarnento
RegiãoAutónomada Madeira.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESInENTE
GovEnNoREctorunl,AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resoluçãon." 1165/2000
o conselho do Governo reunido em plenário em 27 de
progrãúã ã. con*.ro,
J^ullrode 2000, resolveu
3provar o
caderno de Encargos e piojecto e autõrizar a abèrtura de
públicoparaexecu{a9da gmpreitadade consrrução
:?n..ITo
ql.'.Lrgaçã.oenrrecanhas lFajã e Eiràs)e Arco da calhèta
(Pinheiro)".
Presidênciado Governo Regional. - o pnssnENTEDo
GovenNoRecroNe.l,Alberro Joãõcardoso GonçãivésJardim.
Resolução n.' 1166/2000
o conselho do Governo reunido em prenárioem 2i de
J^ulfode 2000, resolveuaprovaro progrãmá à" õon.urro,
caderno de Encargos..epiojecto e abiir .on*ró
puuircci
qar33 empreitadade "correcção e pavimentaçãodó Troço
oa rK zu /. entreo Aeroportoe o campo de Gõlfe do Sanio
da Serra".
Presidênciado Governo Regional. - o pnrsroENTEDo
Govenuo REcroNRr-,
Alberto Joãõcardoso GonçãúãsJardim.
Resolução n." 116712000
o conselho do Governo reunido em plenário em 2J de
4lbo de 2000, resolveuaprovar o progrãm; A" õon.urro,
caderno de Encargose.piojecro e ab.ïr cónúrã-púuiioi
para a em_prúadade "construção da ER l0l, calheta/
Prazeres- 2.oFase- Túneis".
Presidênciado Governo Regional. - o pnEsnENrEDo
GovEnNoRecroNel, Alberto Joãõcardo.o Gonçut*i Jardim.
Resoluçãon." 1168/2000

2 - Apro.var a minuta de constituição da sociedade
referida no ponto 1., a qual tica arquivada na
Secretaria-Geral
da presidência.
3 - Mandatar o SecretárioRegional de Educação para,
em nome da RegiãoAutónomada Madeira,outorgar
o contrato de constituiçãoda Sociedadectribe
Amigos do Basqueteda Madeira,Basquetebol,SAD.
4 - A presente despesa tem cabimento na rubrica
09.01.00 a) SocièdadesDesportivas,do orçamenro
do Instituto do Desporto da Região Autónoma da
Madeira.
Presidênciado Governo Regional. - o pnesrnENrEDo
Govsnuo RscroNel, Alberto Joãõcardoso GonçalvesJardim.
Resoluçãon.' l17ll2000
considerandoo teor da Resoruçãon." rr70/2ooo, de 27
de Julho em que o Governo Regional fica autórizado a
partrcrpar no capital da sociedade Desportiva ..clube
Amigos do Basqueteda Madeira,Basqueteb^ol,
SAD";
Considerand_o...q.ue.
o_.Ç!gbe Amigos do Basquere,
Instituição de utiliãade pública, partiiípante como clube
tundador da referida sociedade-possiri compromissos
financeirosque se prolongam no rempo e que, face à
rntegraçãoda sua equipa sénior masculinana SAD se vê
pri vado dos_apoi os públ i cos que l hes vi nham sendo
Ìacultadospela suaparticipação-nocampeonatoda Liga de
L-tubesde .tsasquetebol,
o conselho do Governoreunidãem
p.lenárioem 2J de Julho de 2000, resolveuatribuir ao clube
Amigos do Basquereum subsídio de 114.000.000$00a
processarde acordocom a seguintecalendarização:
2000
2001
2W2
2003

.........36.500.000$00
.........30 . 000. 000$00
.........30.000.000$00
17.500.000$00

o conselho do Governo reunido em plenário em 27 de
J^ull1o
de 2000, resolveuaprovar o progrãmo ã" õón.urro,
caderno de Encargos e piojec_roe abrïr conúsó-pribircci
empreitadade construçãoda "variante à ptt toz pa_ra.a
l únel entrea Ribeirada Lapaê o Curral dasFreiras.'.

Estas verbastêm cabimentaçãono orçamento privativo
do Instituto do Desportoda RegiaoAutónómada úadeira.

Presidênciado Governo Regional. - o pnssrDENrEDo
GovrnNo RgcroNel, Alberro Joãõcardoso conçãiuãsJardim.

Presidênciado Governo Regional. - o pnasrDENTE
Do
GovERNoRpcrouel, Alberto Joãõcardoso Gonçalveslardim.

Resoluçãon.' 1169/2000

Resolução n." 1172/2000

o conselhodo Governoreunidoem plenárioem 27 de
J^ullode 2000, resolveueprovar o progrãmá à. cònrurro,
caderno de Encargose piojecro.e ab.ï. cónúrã-p,iuii.o
p ? ra ex e_c uç ão
da e m p re i ta d ad e c o n s tru ç ã od a ' ..N ova
LigaçãoRodoviáriacaniço (cancera)- ca-atnã (Ì.{ogueira)
- l.n Fase- Túneis".

o conselho do Governo reunido em plenário em 27 de
Julho de 2000, após_apreciar e aprovãr o projecto de
constrlção de protecçõesde effocamento no seiial e em
Pontal)elgada,resolveuo seguinte:

Presidênciado Governo Regional. - o pnssrDENrEDo
GoveRNoRscroxel, Alberro Joãõcardoro conçãiuãsJardim.
Resolução n." ll7 0/2000
o conselho do Governo reunido em plenário em 2i de
Julhode 2000,resolveu:
I - Autorizar.oGovernoRegionala participarem 50To
do capital da sociedadãdesportìva qü" uãopto u
denominaçãode Clube Amigos do Basqueieda
ÌtÍaÇgi1a,B^a.s^q^qejebol,
SAD, àcujo capiral'socialé
de 60.000.000$00.

I - Autorizar a SecretariaRegional de Economia e
CooperaçãoExterna,atravéído Gabinetede Gestão
do Litoral, a abrir concursopú_blico
paraa rearizaçàó
da empreitadade "euebra-Mar do Seixal e ponta
Delgada".
2 - Aprovar o caderno de encargos, programa de
concurso e demais peças do concursò rõferido no
número anterior.
3 - A presente^despesa
será suportada pela rubrica da
secretaria 04, capítulo 50, Divisão'07, Subdivisão
04, Classificação
Económica07.01.04.'
Presidênciado Govemo Regional. - o pnrsnENrE Do
GovenNoRrcroxnl, Alberto Joãõcardoso Gonçãlveslardim.

Resolução n." 117312000
O Conselhodo Governo reunido em plenárioem 2J de
Julho de 2000, resolveu homologar as conclusõesdo
relatório do Grupo de Trabalho criado pela Resoluçãon."
1381199.
de 9 de Setembro.

Regional n." 231961M,de 7 de Setembro,um relatório que
eluõide da participaçãoe acompanhamentoda Região no
processo
de construçãoda União Europeia.
Assim, o Conselhodo Governo reunido em plenárioem
2l de Julho de 2000, resolveuo seguinte:

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
GovEnNoRrctoN.ct-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

I - Aprovar o relatório anual sobre a participaçãoda
Règião Autónoma da Madeira no processo de
construçãoeuropeia,duranteo ano de 1999.

Resolução n." 117412000

2 - Procederao envio daquele relatório à Assembleia
LegislativaRegionalda Madeira.

Considerandoque existe a necessidadede admitir dois
auxiliares administrativos,para a Direcção Regional do
Comércioe Indústria,da SecretariaRegionalde Economiae
CooperaçãoExterna;
Considerandoque por tal necessidadeser própria e
permanentedo serviço, urge ainda no decorrerdo presente
âno preencher duas vagas existentes para a reterida
categona;
Verificando-seque nos prazos previstosna lei não foi
que possibilitaa aberturade
solicitadoo descongelamento
concursoexterno;
Considerandoo disposto no n." 7 do artigo 10." do
DecretoLegislativoRegionaln." l3l85/M, de l8 de Junho.
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 27 de
de 2
Julho de 2000, resolveu aprovar o descongelamento
lugares de auxiliar administrativo, do grupo de pessoal
auxiliar, do quadro de pessoal da Direcção Regional do
Comércio e Indústria, para o exercício de funções nesta
DirecçãoRegional,cujas admissõesdeverãoverificar-seno
decorrerdo correnteano.

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnSSIDENTE
GovEnNoREc;toNel,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnSSIDENTE
GoveRNoRrcIoNLt-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

2 - Mandatar o Secretário Regional de Economia e
CooperaçãoExterna para outorgar e assinar o
respectivocontrato.
3 - O cabimento orçamental será asseguradopelo
orçamentoda SecretariaRegional de Economia e
CooperaçãoExterna 04, Capítulo 50, Divisão 08,
Económica07.01.04.
Subdivisão04, Classificação

Resoluçãon." 1175/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 27 de
Julhode 2000,resolveu:
I - Atribuir à ImprensaRegionalda Madeira, E.P., o
montante de 20.000.000$00,destinado a suprir
necessidadesde natureza fìnanceira, de modo a
garantir o normal funcionamento da empresa
dotando-a, de forma supletiva, dos meios
indis pe n s á v e i sa o c u mp ri m e n to a tempado das
responsabilidades
decorrentesda sua laboração,nos
termos do artigo 21." do Decreto Legislativo
Regional n." 4-N2000lM, de 9 de Fevereiroe nas
celebrado
condiçõesprevistasno contrato-programa
a l0 de Abril de 2000, entre a RAM, através da
SecretariaRegional de Economia e Cooperação
Externae a ImprensaRegionalda Madeira,E.P.
I - O montantereÍ-eridotem cabimentoorçamentalna
Secretaria04, Capítulo01, Divisão 00, Subdivisão
Económica05.01.0100, Código de Classificação
Alínea A, do OrçamentoRegionalde 2000.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnssIDENTE
Rscloruru-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
CiovERNo

Resolução n." ll77 12000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 2l de
Julho de 2000, resolveuo seguinte:
I - Adjudicar a empreitada de construção de
"nÈeRRRçÃoo.n PRoTECÇÃoMARÍTIMADE UMA
DA BOAVENTURA''
PISCINA
JUNTOÀ T'OZDA RIBEIRA
em SantaCruz, ao consórcioEtermar- Empresade
Obras Terrestrese Marítimas S.4., Termague
Sociedadede Construçõese Empreendimentosda
Madeira,S.A. e Somague- EngenhariaS.4., pelo
valor de 259.700.000$00,acrescidodo IVA à taxa
legal em vigor e pelo pÍazo de 22 semanas,nos
termos e com os Íundamentosdo relatório da
comissãode análisedas propostas.

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnSSIDENTE
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovenNoRectoNe.l-,
Resoluçãon." 1178/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 27 de
Julho de 2000,resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
amigável da parcela de terreno número cento e
cinquentae dois, necessáriaà obra de "CoNSTRUÇÃo
DA ESTRADA REGIONAL CENTO E UM - VIA EXPRESSO
MACHICO/FAIAL (SANTANA) - TROÇO MAROÇOS/
SERRADO", em que são expropriados a senhora dona

b)

Maria TeresaRodrigues Tomaz e marido António
DomingosFreitas;
Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónomada Madeira,na assinaturada escritura,no
Secretário Regional do Equipamento Social e
Ambiente.

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnSSIDENTE
GovsnNoREclonnr-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resolução n.' 117612000
Resolução n." 117912000
Considerandoque o GovernoRegionalda Madeira deve
apresentarà AssembleiaLegislativa Regional da Madeira,
nos termos do n." 2 do artiso 2." do Decreto Legislativo

O Conselhodo Governo reunido em plenárioem 2l de
Julhode 2000,resolveuo seguinte:

a)

b)

amigável
Aprovara minutada escriturade expropriação
das parcelasde terreno números duzentos e trinta e
à obrade
quatio e duzentose trintae cinco,necessárias
'tloNstRuÇÃo DA vtn úptDA FLÌNCHAUAERoPoRTo
E
SEGUNDAFASE TROçO CANCELA/AEROPORTO
PROJECT0",
em que Sãoexpropriadosos
AUTERAÇÃOAO
seúores Manuel da Mata Mendonça Perestreloe
outros;
Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónomada Madeira,na assinaturada escritura,no
Secretário Regional do Equipamento Social e
Ambiente.

Presidênciado Governo Regional. - O PnestnENrEDo
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
GovpnNoREcloNRt-,
Resolução n." 1180/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 2J de
Julho de 2000, resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
amigável das parcelasde terreno números cento e
setentae oltocentose vlnte e clnco, necessarlasa
obra de "CoNSTRUçÃODO ACESSOAO TUNEL
- TROÇOI - VARIANTE
RODOVIÁRIO
DA ENCUMEADA
EM SERRADE ÁGUA", em que são expropriadosa
senhoradonaMaria da ConceiçãoGouveiade Abreu
Garcêse marido António da Silva Garcês;
b) Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónomada Madeira,na assinaturada escritura,no
Secretário Regional do Equipamento Social e
Ambiente.
Presidênciado Governo Regional. - O PnEstnENrEDo
GovenNoRsctoNnt-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.' 1181/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 2J de
Julho de 2000, resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de aquisição da
parcelade terrenonúmerotrinta e quatro,necessária
DAvIA nÁpton cÂlteRe ne
à obra de "coNSTRUÇÃo
TROÇOPONTEDOSFRADES
BRAVA,
LOBOSRTBEIRA
eulNTAGRANDE",em que são cedentesos senhores
José Figueira da Silva e mulher dona Agostinha
Vieira Pita;
b) Delegar os poderes de representaçãoda Região
AutónomadaMadeira, na assinaturada escritura,no
Secretário Regional do Equipamento Social e
Ambiente.
Presidênciado Governo Regional. - O PnpstoENrEDo
GovEnNoRectoNlt-, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resoluçãon.' 118312000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 27 de
Julho de 2000, resolveu aprovar a minuta da escritura
públicaa que se referea Resoluçãonúmeromil centoe Íreze
barranoventae quatro,de quinze de Novembro.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PneSIDENTE
GovenNoREctoNnl,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n.' 118412000
Considerando que o Senhor Professor Doutor José
Manuel Castanheirada Costa cessaas funçõesde Reitor da
llniversidadeda Madeira, o GovernoRegional,nos termos
da Constituição da República e do Estatuto PolíticoAdministrativo, resolve louvar publicamente esta
Personalidade.
Dotado de uma formaçãocívica superior,de uma cultura
capacidades
universalista,de extraordinárias
autênticamente
de liderança e de trabalho, deve-se ao Senhor Professor
Doutor José Manuel Castanheirada Costa a consolidação
estatutáriae o prestígio científico que a Universidadeda
Madeiraalcançou.
A sua defesa da Autonomia universitária foi sempre
rigorosa e exemplarmentearticulada com os Direitos
Autonómicos e com os Orgãos de Governo próprio da
RegiãoAutónoma.
Merece a profunda amizade e respeito de Docentes,
Alunos e Funcionários,bem como da populaçãomadeirense
em geral.
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 27 de
Julho de 2000, resolveumanter o SenhorProfessorDoutor
da Costano ConselhoCientíficoda Conferência
Castanheira
das Regiões Periféricas da Europa, em representaçãoda
Madeira e sem prejuízo de outras ulterioresdesignaçõesa
par desta.
O presentelouvor vai para publicaçãono Jornal Oficial
da RegiãoAutónoma e transmitidoa SuasExcelênciaso
do Conselhode Reitores
Ministroda República,o Presidente
dasUniversidadesPortuguesase o Ministro da Educação.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
GovenNoRlctoNer-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n.' 118512000

O Conselhodo Governo reunido em plenário em 2J de
Julho de 2000, resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de aquisição da
parcelade terrenonúmero sete(parte),necessáriaà
DETRATAMENTO
DA ESTAÇÃO
obra de "coNSTRUçÃO
DA MEIASERRA",em que é
DE RESíDUOS
SOLIDOS
cedentea senhoradona Dora do Monte Vieira;
b) Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónomada Madeira,na assinaturada escritura,no
S ec r et ár ioR e g i o n a l d o E q u i p a me n to S oci al e
Ambiente.

O Conselhodo Governo reunido em plenário em 2J de
Julho de 2000, resolveu louvar publicamentea Senhora
ProfessoraDoutora D. Maria Alexandrade FreitasBranco,
que cessaas funções de Vice-Reitorada lJniversidadeda
Madeira.
O seu contributo para a solidez da Instituição
Universitária,para o rigor científico e para a eficiênciados
Serviços, afirmou-se decisivo nestes primeiros anos
fundamentaispara a vida e futuro da Instituição.
A colaboraçãodada ao Reitor revelou-se exemplar
nomeadamenteinclusive na articulação da lJniversidade
com os orgãosde Governopróprio da Região.
O presenteLouvor vai para publicaçãono Jornal Otìcial
da Região Autónoma e transmitidoa Suas Excelênciaso
Ministro da Repúblicae o Ministro da Educação.

Presidênciado Governo Regional. - O PnEsnENrE Do
GovEnNoRncloNal, AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnnSIDENTE
GovEnNoRectoNRI-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resoluçãon." 1182/2000

FAIAL (SANTANA) - TROÇO MAROÇOS/SERRADO", em

Resoluçãon.' 1186/2000

que são expropriadosAntrinio JoséGouveia Gomes
e mulher MargaridaMaria Reis Gonçalvesde Jesus
Gomes;
Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónomada Madeira,na assinaturada escritura,no
Secretário Regional do Equipamento Social e
Ambiente.

Cons ider an d oa d a ta h i s tó ri c a d o p ró x i mo l 5 de
Setembro de 2000, o Conselho do Governo reunido em
plenário em 2J de Julho de 2000, resolveudeterminaresse
dia, esteano,FeriadoRegional.
Assim, toda a populaçãoda Região Autónoma poderá
viver condignamente os actos relacionados com a
inauguraçãoda maior obra da História da Madeira e a mais
complexa de responsabilidade total da Engenharia
Portuguesa.

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PBESIoENTE
GovsnNoRncloNru-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnTSIDENTE
GoveRNoRscroNnl,AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resoluçãon.' 1191/2000

Resoluçãon.' 1187/2000
Considerandoa mobilizaçãopopulare desportiva,o lazer
e as actividadeseconómicascircundantesque o rally Vinho
da Madeira, suscita,o Conselho do Governo reunido em
plenário em 2l de Julho de 2000, a exemplo dos anos
anteriores,resolveuconcedertolerânciade ponto na sexta-Íeira 4 de Agosto, nos Serviços, Institutos e Empresas
Públicassob sua tutela, sem prejuízo de seremassegurados
todas as actividades e serviços imprescindíveis ou
indispensáveis.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnssIDENTE
GovrnNo RrctoNe.l,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

b)

O Conselhodo Governo reunido em plenário em 2J de
Julhode 2000,resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
amigável da parcela de terreno número cento e
cinqlenta _e quatro, necessária à obra de
..CONSTRUÇAO
DA ESTRADA REGIONAL CENTO E UM
vlA EXPRESSO MACHICO/ FAIAL (SANTANA) - TROÇO
MAROÇOS/SERRADO", em que são expropriados José

b)

Sabinode Lemos e mulherMatilde de Carvalhode
Lemos;
Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónomada Madeira,na assinaturada escritura,no
Secretário Regional do Equipamento Social e
Ambiente.

Presidênciado Governo Regional. - O PnpstoENTEDo
GovenruoRecroNel-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resoluçãon.' 1188/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 2J de
Julho de 2000,resolveurectificara Resoluçãon." 109412000,
de l3 de Julho.
Assim,ondeselê: "... e a parteurbanasobo artigo 862.".."
deveráler-se:"... e a parteurbanasob o artigo846."..".
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
GovenNoRectoNer-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.' 1189/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 27 de
Julho de 2000, resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
amigável da parcela de terreno número dezoito,
necessáriaà obra de "coNSTRUçÃoDA ESCoLA
BÁstcADo cARMo- cÂlrene DELoBos", em que são
expropriadosManuel Avelino Rodrigues Diniz e
mulher Maria Rosi de Araújo Diniz;
b) Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónomada Madeira,na assinaturada escritura,no
Secretário Regional do Equipamento Social e
Ambiente.
Presidênciado Governo Regional. - O PnesnENrE Do
GovpnNoRectoxal, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n.' 1190/2000
O Conselhodo Governoreunido em plenário em 27 de
Julhode 2000,resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de exprclpriação
amigávelda parcelade terrenonúmerocento e sete,
necessáriaà obra de "CoNsrnuçÃo DA ESTRADA
REGIONAL CEN'|O E UM - VIA EXPRESSO MACHICO/

Resoluçãon." 1192/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 27 de
Julho de 2000, resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
amigávelda parcelade terrenonúmeroquatrocentos
e setentae seis,necessáriaà obra de "coNSTRUçÃo
DA ENCUMEADA
AOTUNELRODOVIÁRIO
DOACESSO
EMSERRA
I.-VARIANTE
TROÇO
qE ÁçU1", em que.são
expropriadosFernandoFernandesde Sousae mulher
Hermínia dos SantosPestanaPereira;
b) Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónomada Madeira.na assinaturada escritura,no
S ecretári oR egi onal do E qui pament o Social e
Ambiente.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnestoENTE
GovEnruoRrcroNel-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.' 1193/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 27 de
Julho de 2000,resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
amigável da parcela de terreno número vinte e
quatro, necessáriaà obra de "coNSTRUÇÃoDo
DA ENCUMEADA
AO TUNELRODOVIÁRIO
ACESSO
A SERRADE ÁCUn s, O
TROÇOENTREA VARIANTE
TúNEL", em que são expropriadosBelmira Correia
da Silva Andradee maridoArmando de Andrade;
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 PnsslnENTE
GovsnNoRtcloNnl, AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resolução n.' 1194/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 27 de
Julho de 2000,resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
amigável da parcela de terreno número cento e
Do
à obra de "CONSTRUÇÃo
setentae três,necessária
DA ENCUMEADA
AO TÚNELRODOVIÁRIO
ACESSO
À SERRADE ÁGUAE O
TROÇOENTREA VARIANTE
TÚNEL",em que são expropriadosJoão Manuel de
SousaGarcia e mulher Maria AgostinhaRodrigues
GouveiaGarcia;
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 PnESIDENTE
GovEnNoRncloNer-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon." 1195/2000
Considerandoque o Decreto-Lein." 54-A/2000,de 7 de
Abril, define a estruturaorgânicaresponsávelpela gestão,
avaliaçãoe controlo da execuçãodo III
acompanhamento,
de Apoio (QCA III) e das intervenções
Comunitário
Quadro
operacionaisnele integradas;
Considerandoque a Resoluçãodo Conselhode Governo
que a gestão
de 25 de Novembro,estabelece
n." 1771199,
técnica, administrativa e financeira do Programa
OperacionalPlurifundos da Região Autónoma da Madeira
(POPRAM III), compete ao Gestor Regional dos Fundos
Comunitários:
Considerandoainda que nos termosda Resoluçãoacima
citada,bem como do n." 2 do art."27." do Decreto-Lein." 54A/2000, de 7 de Abril, o gestor do ProgramaOperacional
Plurifundosda RegiãoAutónomada Madeira(POPRAM III)
é assistidopor uma unidadede gestão.
Assim, ò Conselhodo Governo reunido em plenárioem
27 de Julho de 2000, resolveu:
Criar a Unidade de Gestão do Programa Operacional
Plurifundosda RegiãoAutónomada Madeira(POPRAM IIf)
que, nos termosdo art." 31." e 32." do Decreto-Lein." 54A/2000, de 7 de Abril, terá a composiçãoe as competências
seguintes:
I - Constituema Unidadede Gestão:
O gestordo POPRAM III que presidirá;
a)
O gestor da componente FEDER e os
b)
coordenadoresde eixos e/ou medidasdesta
componente:
O gestorda componenteFSE;
c)
d)
O gestorda componenteFEOGA-O;
O gestorda componenteIFOP;
e)
O gestor dos sistemas de incentivos às
0
empresas;
g)
O gestordo Fundo de Coesãona Região;
de entidadesque participem
Representantes
h)
na gestão de medidas e/ou acções do
Programa.
LI -

Podem integrar a Unidade de Gestão na
um representante
qualidadede observadores,
de cada um dos organismosresponsáveis
pela gestãonacionaldo FEDER, do FSE, do
FEOGA-O e do IFOP;

1.2.- Podem igualmenteintegrar a lJnidade de
Gestãosempreque a naturezados assuntos
em análiseo justifique, e por comunicação

do presidente, outros representantesda
AdministraçãoRegional ou Local de áreas
ou sectores nos quais o Programa tenha
implicações, nomeadamenteda ârea do
Ambiente.
2 - São competências da Unidade de Gestão'
nomeadamente:
Elaborare aprovaro respectivoregulamento
a)
interno;
Dar parecer sobre as propostasde decisão
b)
dos gestoresrelativas a candidaturasde
projectos ao financiamentopelo Programa
Operacional;
Dâr parecersobreos projectosde relatóriode
c)
execução elaborados pelos^gestoresnas
respectivascomponentesdo Programabem
como sobre o relatório de execução do
Programa;
3 - Para além das competênciasestabelecidasno
número anterior, cabe à Unidade de Gestão
pronunciar-se sobre questões que lhe sejam
submetidaspelo gestordo Programa.
4 - Quando a especitìcidadedas matériaso justificar, a
Unidade de Gestãopoderáreunir com um número
restrito de membros, nos termos previstos no
respectivoregulamentointernode tuncionamento.
5 - Sem prejuízo das competênciasda Unidade de
Gestãò, poderão ser constituídascomissões de
selecçãoòu sub-unidadesde gestão no âmbito de
componentesou Medidasdo Programaconsoanteas
suasespecificidades.
Presidênciado Governo Regional. - O PnespENTEDo
GovenNoRrctoxnl, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 1196/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 27 de
Julho de 2000, resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta do contratode execuçãodo_mapa
final de trabalhos a mais à empreitada de
"Construçãoda EscolaBásicado Caniço - Concelho
de SantaCrúZ";
b) Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónomada Madeira,na assinaturada escritura,no
Secretário Regional da Economia e Cooperação
Externa.
Presidênciado Governo Regional. - O PnestoENTEDo
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim'
GovEnNIoR-ectoNru-,
Resolução n." ll97 12000
Considerandoque a natureza dos serviços de Saúde
prestadosna dependênciado Centro Regional de Saúdese
ievestem de carácteressenciale permanente,para o bemestarda populaçãoda RAM;
Considerandoque a prestaçãodaquelesserviços, nem
sempre é temporalmente
-aquisição compatíveiscom as tramitações
de bens e serviços por parte das
subjãcentesà
instituiçõespúblicas;
Considerãndoque se aguardamos ulteriorestrâmitesdos
orçamentaisentretantodesencadeados.
ajustamentos
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 2l de
Julho de 2000, resolveu autorizar o Conselho de

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

D rosrama de trabal hos e cumpri mento dos pr azos
é urgentea posseadúinistrativadas parcelas
èsta"belecidos,
identificadasna referidaResolução.
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 27 de
Julho de 2000, resolveuautorizara SecretariaRegionaldo
EquipamentoSocial e Ambiente, na qualidadede entidade
exbropriante,nos termose ao abrigo dbs n"" I e 4 do artigo
17." d'o Código das Expropriaçõesaprovadoem anexo ao
Decreto-Lei n." 438191,de 9 de Novembro, a tomar posse
administrativa das citadas parcelas, por a mesma ser
dos trabalhos.
ininterr-upta
indispensávelpara a prossecuÇao

Resolução n." 119812000

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PneSIDENTE
GovpRNoREctoNet-,Alberto JoãõCardosoGonçalvesJardim.

Administraçãodo Centro Regional de-Saúdea procederà
aquisição dos bens a que se _refere1 _o^s^
^s^eguinles
procedimentoscom consúlta prévia - INP2200000022'
ÌNpzzooo00023, INP2200000024, INP2200000025,
INP3200000013. INP3200000014, INP3200000015,
INP3200000017, INP5200000008, e o ajuste directo
da respectiva
IN4D20002589, bem como ao processamento
despesa.

Considerandoque a natureza dos serviços de Saúde
do Centro Regionalde Saúdese
prestadosna dependência
ievestemde carácteressenciale permanente'para o bem-estarda populaçãoda RAM;
Consiilefandóque a prestaçãodaquelesserviços,nem
sempre é temporaimente^aquisição compatíveiscom as tramitações
de bens e serviços por parte das
subjãcentesà
instituiçõespúblicas;
Considerãndoque se aguardamos ulteriorestrâmitesdos
entretantodesencadeados.
orÇamentais
aiustamentos
'
O Conselhoão Governo reunido em plenário em 27 de
Julho de 2000, resolveu autorizar o Conselho de
Administraçãodo Centro Regional de-Saúdea procederà
se referem os seguintes
aquisição dos bens a que
-consulta
mercado
de
procedimentos com
ïNcuzoo0A0068, INCM2000A0069, INCM2000A0074, e
o procedimento por negociação - INCN2000A0007'
INCN2000A0008, INCN2000A0009, bem como ao
da respectivadespesa'
processamento
Presidênciado Governo Regional. - O PnssnENrE Do
GovsnNoRscloNe,l,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n.' 1199/2000
Considerandoque a SecretariaRegio:raldoJq-uipamento
Social e Ambients tem em execuçãoo Túnel Rodoviário da
Encumeada;
Considerandoque o "Túnel Rodoviárioda Encumeada",
a maior ligaçãorocioviáriaentreas costasSul e Norte da llha,
deverá fiõai concluído no corrente ano, perspectivando-se
daí um forte incremento no volume de tráfego no Norte da
Região;
Considerando que iâ se encontra adjudicada e em
execução,aobra de,construçãodo troço entre-a Variante à
Serraile Agua e o Túnel, revela-seimprescin{u.] a entrada
em serviço-dal.o fase dos Acessosao Túnel Rodoviário da
Encumeãda, de modo a garantir a ligação ao troço
anteriormentemencionadoe já em execução;
Considerando,ainda, que para a conclusãodeste troço,
em conformidadecom o plano traçadoparaa suaexecuçãoe
programa de trabalhos e cumprimento 9ot - prazos
por Resolução do Conselho do Governo
èsta-belecidos,
Regionaln.' 8-F/99/M,publicadano Diário.daRepúblican."
264. de l2lllt99, foi- declarada de utilidade pública a
à obra de "Construção
expropriaçãodos imóveis necessários
do'Acessoao Túnel Rodoviárioda Encumeada- Varianteem
Serrade Água";
Considerandoque para a conclusão deste troço, em
conformidade com o plano traçado para a execução e

Resolução n." 1200/2000
Considerandoque em resultadodas graves cheias que
fustigaram recentémentegrande parte do .seu território,
Moçambique.que se encontraentreo grupoclospalsesmals
pobies do'Mundo, necessitade todos os apoios possíveis
fazer face à reconstruçãodo País;
bara
'
Considerandoque em resultado dessa catástrofe' uffi
grupo de pessoaí com raízes moçambicanascriou a
Õorìissão cie Emergência para o Apoio às Vítimas das
Cheias em Moçambique, piesidida por Eusébio. da Silva
Ferreira, com á finaliAadè de desenvolver projectos de
solidariedadenaquelePaís;
Considerando-que a prossecuçãodessesprojectos irá
contribuir de algum modb para minorar o sofrimento das
criançase da populaçãomoçambicanaem geral.
O'Conselhoão Governo reunido em plenário em 2l de
Julho de 2000, resolveu:
com a Comissãode
I - Celebrarum contrato-programa
Emergênciapara o Apoio às Vítimas das Cheiasem
Moçambiqué, para a atribuição {e uma comparticifação iinanòeiradestinadaao financiamentode
projeitos de solidaridade para com o povo de
Moçambique.
2 - Concederà Comissãode Emergênciapara o Apoio
às Vítimas das Cheias em Moçambique uma
comparticipação financeira no montante de
3.000.000$00.
a
3 - Aprovar a minuta do respectivocontrato-programa
celebrar com a Comissão de Emergênciapara o
Apoio às Vítimas das Cheiasem Moçambique,que
faz parteintegranteda presenteResoluçãoe que fica
da Presiáênciaarqüivadana*Secretariá-Geral
4 - Mandatar o Secretário Regional do Plano e da
Coordenaçãopara em repiesentaçãoda Região
Autónoma da Madeira outorgar no contrato-programa,o.1ual produziráefeitosdesdea data da
assinaturaaté Dezembrode 2000.
5 - As despesasresultantes do contrato-programaa
celebraftêm cabimentoorçamentalna Secretaria03,
C apítul o 01, D i vi são 01, Subdivit ão 00,
Económica04.02.01.alíneaE.
Clâssificação
Presidênciado Governo Regional. - O PnsslDENrEDo
GovEnNoREctoNel,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim-

Toda a correspondênciarelativa a anúncios e a assinaturasdo Jornal Oficial deve ser dirigida à Secretaria-Geralda Presidênciado Governo Reeionalda Madeira.
Os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
Urnalauda
......2 75:1$00.cada:
Duas laudas
. . . .2 987$00.cada:
Três laudas
.4 896$00. cada:
....5211$00,cada;
.....54l9S00.cada:
. . . . .6 568$00.cada.

QuatÍolaudas.
Cincohudas
Seis ou mais laudas
A Èstes val(ìres acresce Lì inrrxrsttt tlevitlo.

Númerose Suplementos- Preçopor página50$00.

Anual

4 370$00
8 600$00
l0 500$00
r 2 300$00

Unra Série
Duas Séries
Três Sóries
Conrpleta
A

estes

Novernbro)

valores

acrescettt

e o itnposto

Senrestral

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

trs

devitlo.

kffi6
ImprxsSo"htprensa

- 5.71Euros(IVAincluído)
O Preçodestenúmero: 1.144$00

