PDF elaborado pela DATAJURIS

OFICIAL
JORNAL
Sexta-feira,

22 de Seternbro

de 2OO0

s
t
'
LrUmAff()
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Resoluçãon." 1401/2000
Atribui uma comparticipação
financeiraà Casa do Pessoaldo Centro Regional da
Radiotelevisão
Portuguesa,
no montanlede 200.000$00.
Resoluçãon.' 140212004
Desportivae Culturalde SantoAntónioda Serra,
Declaradeutilidadepúblicaa Associação
com sedeernCasaisPróximos,SantoAntónioda Serra(SantaCruz).
Resoluçãon.' 12103/2000
de "construção
da circularà
Aprovao mapade trabalhosa maise a menosda ernpreitada
ci<iadedo Funchal- cota200 - 2,^fase- traçadoe obrasde arte".
Resoluçãon." 1404/2000
de 21.899.92290A.
A.tribuià CâmaraMunicipaldo Funchala ìmportância
Resoluçãon." X405/2000
a procederà liquidaçãojunto do
Regionaldo Pianoe da Coordenação
Autorizaa Secretaria
BANIF- BancoInternacional
do Funchai,S.,{.,do montanteglobalde 5.460.695$00.
Resoluçãon.' 1406/2000
Regionaldo Planoe daCoordenação,
Autorizaa ceiebração
deum acordoentrea Secretaria
e o agrupamentocomplementarde empresasdenominado"Estaçãode Tratamentode
ResíduosSólidose Urbanosda Meia Serra".
Resoluçãon.' 1407/2000
Autoriza o Conselhode Administracãodo Centro Hospitalardo Funchala procederà
aquisiçãode diversosbens.
Resoiuçãon.' tr408/2000
Aprovaa listade sítiosda Regiãoparafuncionarcomoregiãopiloto paraa inventariação,
e selecçãode sítiosregionaisa integrara redeNatura2000.
caracterização
Resolução n"' 1409/2000
Autoriza o Instituto de Habitação da Madeira a outorgar o contrato comparticipaçáol
aquisição com o consórcio Alberto Martins Mesquita & Fiihos, S.A.IA.M. Mesquita
imobiliária, Lda., para o empreendimento denominado Conjunto Habitacionaida
Abegoaria, no sítio da Ribeira dos Pretetes,no Caniço.
R.esolução n." L41.0/2000
Aprova o programa de concurso e caderno de encargos a autoriza a abertura de concurso
púbiico para a eiaboraçãodo "projecto de execuçãodo acessooeste à ligação ao porto do
Funchal".
Resolução n." I4LU20Aú
Aprova o programa de concurso, caderno de encargos,projecto e autoriza a abertura de
concurso público para a empreitadade "canalização da Ribeira do Massapeze estruturas
de apoio à E.R. 108 - Porto da Cruz" .

Resolução n." lALilZA0A
Aprova o programa de concurso, caderno de encargos, projecto e autoriza a aberfura
o'construçãodo Centro de Saúde,Junta de Freguesia
concursopúblico paraa empreitadade
e SegurançaSocial da Fajã da Ovelha".
Resolução n." 14L3/2000
Adjudica a execuçãodos "trabaihos de correcçãotorrencial na Ribeira do Seixal - Chão da
Ribeira" à sociedadedenominadaTecnovia - Madeira, Lda..

Resoiuçãon.' 141.412000
da "EscolaBásicado 1."Cicio do Rochão- Carnacha"
de construção
Adjudicaa empreitada
quegira soba firmaAibertoMartinsde Mesquita& Filhos.
à sociedade
Resolução n.' 12115/2000
Aprova a minuta da escritura de expropriação amigável da parcela de terreno n." 203,
necessáriaà obra de "construçãoda Via Rápida Funchal - aeropoúo - 2.ufase - troço Cancela
- aeroporto".
Resolução n." 141612000
Aprova a minuta da escritura de expropriação amigável da parcela de terreno n." 165,
necessáriaà obra de "construçãoda Via Rápida Funchal - aeroporto- 2.ufase - troço Cancela
- aeroportoe alteraçõesao projecto".
Resolução n." l4L7 12400
Aprova a minuta da escritura de expropriação amigável da parceia de terreno n." 379,
necessáriaà obra de "construção da Via Rápida Funchal - aeroporto - 2." fase - troço Cancela
- aeroporto e alteraçõesao projecto",
Resolução n." L418/2000
Aprova a minuta da escritura de expropriação amigável da parcela de terreno n.o 37I,
necessáriaà obra ds "construçãoda Via RápidaFunchal - aeroporto- 2.ufase - troço Cancela
- aeroportoe alteraçõesao projecto".
Resolução n." 1419/20fi)
Aprova a minuta da escritura de expropriaçãoamigável das parceiasde terreno n.* 67 e 71
(benfeitorias),necessáriasà obra de "construçãoda E.R. 101 - Via ExpressoMachico - Faial
(Santana)- Troço Maroços - Serrado".
Resolução n.'Íí2012404
Aprova a minuta da escritura de aquisição da parcelade terreno n.o 3, necessáriaà obra de
"construçãodo túnel da Ponta do So1".
Resolução n." 1.42L12000
Aprova a minuta da escritura de expropriação amigável da parcela de terreno n." 142,
necessáriaà obra de "construçãoda Via Rápida Funchal - aeroporto- 2.ufase - troço Cancela
- aeroportoe alteraçõesao projecto".

Resoluçãon." 142212040
Aprova a minutada escriturade expropriaçãoamigávelda parcelade terrenon.o 81,
da circularà cidadedo Funchal- cota200 '2.^ fase".
à obrade o'construção
necessária
Resolu$o n." l423l2A0A
Aprova a minuta da escriturade expropriaçãoamigávelda parcelade terrenon." 72,
necessária
da circularà cidadedo Funchal' cota2A0- 2." faseo'.
à obrade "construção
Resoluçãon." L4?Al2A0A
amigáveldasparcelasde terrenon.* 82 e 83,
Aprovaa minutada escrìturade expropriação
da circularà cidadedo Funchal- cota2OA- 2." fase".
à obrade 'oconstrução
necessárias
Resoluçãon." L42512400
à obrade
Aprovaa minutâda escriturade aquisiçãodaparceladeterrenon." 15,necessária
"correcçãoda E.R. 101entrea Tabuae a PontacioSol".
Resoluçãon." t4?.6D040
Aprovaa minutadaescrituradeexprooriaçãoamigáveldasparcelasde terrenon.* 102,LA4,
da E.R. 101- Via ExpressoMachico- Faial
à obrade "construção
105e 112,necessárias
- TroçoMaroços- Serrado".
(Santana)

Resolução n." 1427D844
Aprova a rninuta da escritura de expropriação amigável da parcela de lerreno n.o 136,
necessáriaà obra de "construçãoda circular à cidade do Funchal - cota 2OA- 2." fase".
Resolução n." t428l2A0B
Aprova a minuta da escritura de expropriação amigávei da parceia de terreno n." \25-1,
necessáriaà obra de "construçãoda Via Rápida Funchai -aeroporto- 2.ufase- troço Canceia
- aeroporto".
ltesolução n." 1429| 2AA0
Declara de utilidade pública a Associaçãode Comércio e Serviços da Região Autónoma da
Madeira, com sedeà Praçado Município, n.o 8 - 2," esquetdo,Funchal.
Resolução n.' 1430/2000
Aprova a minuta da escriturade expropriaçãoamigável das parcelasde terreno n.""305 letra
c";;; 31i, necessáriasà obra de "construçãoda Via Rápida Funchal - aeroporto - 2.^ fase troço" Cancela - aeroporto e alteraçõesao projecto".
Resolução n.' 143L/2000
Nomeia a licenciada Maria Helena de Telo Fiiipe, representanteda Região junto da
Comissão Nacionai de Farnília.
Resolução n." 143212000
Declara de utilidade pública a AssociaçãoComerciai e Industrial de Machico, com sede à
Rua da Estacada,n." 35, cidadede Machico,

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resolução n." 1401l20AO
O Conselho do Governo reunido ern plenrárioern 19 de
Setembrode 2000, resolveu atribuir, nos terrnosdo artigo 2i."
do Decreto Legislativo Regional n.o 4-N200A|M' de 9 de
Fevereiro, uÍrìa comparticipação de 200.000$00, à Casa do
Pessoal do Centro Regionai da Radioteievisão Portuguesa,
destinada à participação dos elementos daquele Centro nos
JogosEURovISIoI{sPoRT,na cidadeAnnecy (França).
Esta despesa tem cabimento no Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para 2000, na Secretarta02, Capítuio
01, Divisão 00, Subdivisão00, Código 04.03.0i.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnSSIDENTE
Govenxo RectoNei, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardirn.
Resoluçãa n." L40212000
O Conselhodo Governo reunido em pienário em 19 de
Setembrode 2000, resolveu deciarar de utilidade pública a
AssociaçãoDesportiva e Culturai de SantoAntónio da Serra,
com sede em Casais Próximos, Santo António da Serra
(SantaCruz), nos termos do Decreto-Lei n." 46A/77,de 7 de
Novernbro e do Decreto Regional n." 261781M.de 3 de Julho.
Do
hesidência do Governo Regional. - O PneSIDENTE
GovnRxo Rectoxel, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." L403/2000
C Conseihodo Governo reunido em plenário em 19 de
Setembrode 2000, resolveu aprovar o Mapa de Trabaihos a
Mais e a Menos da empreitadade "Construçãoda Cirçular à
Cidade do Funchal - Cota 20A - 2.uFase - Traçado e Obras
a acrescerde
de Arte", no montante de 1.449.186.379$00,
ryA à taxa em vigor.

veu celebrarcontrato adicional para"a execução
M ais resotr
dos corïespondentes trabalhos, coÍIl o adjudicatário da
referida empreitada, çonsórcio "TÂMEGtuSoARESDA
íendo o cabimento orçamentaXasseguradopela
COSTA/AFA",
rubrica: Secretaria06, Capítuio 50, Divisão 04, Subdivisão
04, Classificação Económica 07.01.04, do Orçarnento de
Receitae Despesada Região Autónoma da Madeira.
Do
Presidência do Governc Regional. - O PnSSIDENTE
Jardim.
Gonçalves
Cardoso
João
Alberto
Rnctoxal,
Govenxo
Resoluçãon.'1404D400
O Conselho do Governo reunido ern plenário em i9 de
Seternbrode 2000, resolveu atribuir à Câmara Municipal do
Funchal, nos termos do disposto no n." 4 do artigo 4." do
Deçreto Legisiativo Regional ÍÌ.o 4-Al2000/NÍ, de 9 de
Fevereiro, a importância de 21.899.922$00, corno apoio
financeiro necesÁárioà reahzaçãoda obra "Estrada de São
João Laffáo - São Gonçalo", integrada no Plano de
Investimentosda referida Autarquia.
Esta despesatem cabimento na Secretaria03, Capítuio 50,
Divisão 1i, Subdivisãoi 2, Classif,caçãoEconómica08.02.05'
Aiínea A (Transferênciasde Capital - Administração Local).
Do
Presidência do Governo Regionatr.- C PnTSIDENTE
GovsnNo Recloxal, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n.o t405 l20AA
Considerando que a Região Autónoma da Madeira
concedeuo seuAval à empresa"Fashion Factory - Têxteis &
Malhas, Lda.", nos termos da Resoluçãon." 1047/97, de 3l
de Julho, a uma operação de cródito çontraída junto do
BANIF - Banço Internacionaido Funchal,S.A.;
Considerando que, encontrando-seo cievedor principal
impossibilitado de cumprir pontualmente as prestaçõesde
juros e capital a que está obrigado no âmbito do contrato

celebrado, foi a RAM, através da secretaria Regional do
Plano e da coordenação, interpeladapela entidademutuante
para honraÍ a sua posição de ãvalista, cumprindo as citadas
prestações;
considerando ainda que o cumprirnento na data do
vencimento do encargo se-traduznunia efr,cazforma de não
onerar o Tesouro Regional,_ficando a Região sub-rogada
parcialmente na posição detida peio Bãnco perante o
obrigado.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
Setembrode 2000. resoiveu:
I - Autorizar a Secretaria Regional do plano e da
coordenação a procederà li{uidação da importância
r ot al de 5. 460 .6 9 5 $ 0 0 ,re i a ti v á à 9 ." è ú l ti ma
prestaçãode capitai e juros, devidos no âmbito da
operaçãode crédito contraídapela ..FashionFactory
- Têxteis & Malhas, Lda)' junio do BANIF - Bancó
Intemacional do Funchal; S.A. e avalizada oela
Regiãoao abrigo da Resoluçãon.olA47/97, de 3i de
Julho.
2 - A despesano valor de 155.i40$00 tem cabimento
grçam_ental
na Secretaria03, Capítulo 01, Divisão
01, Subdivisão 00, CtrassificaçãoEconómica
03.0X.04 (EncargosCorrentesda bivida _ Juros _
Institr,:iç-õesde- Crédito) e a irnporrância de
5.305.555$00 é afeçta à rubrica orçamental
Secretaria03, Capítulo 01, Divisão 01, Sdbdivisão
00, Classificação Económica 10.02.00 (passivos
Financeiros- Outros passivosFinanceiros).
Fresidência do Governo Regional. - o pnesrDENTE
Do
Govsnuo RscroNar-,Aiberto Joaõcardoso GonçaivesJardim.
Resoluçã o n.o 140612000
Considerandoque devido, por um lado, aos atrasos,por
parte da união Eur_opeia,
na aprovaçãodo financiamento do
grojecto de Amptiiçao-g Remodelação da Eitação de
Tratamentode Resídubssólidos da Meia serra e, por outro,
a dificuldades de tesouraria, não foi possível ao"Governo
legional efectuar os pagamentos ao Agrupamento
complementar de Empresâsïespons-avelpela Jxeóuçãodo
referido projecto, nos prazos definidos no t.spèctivo
contrato;
Considerandoque, de acordo com a legislaçãoem vigor,
quando essesatrasossão superiores aos p-razoóestiputaõos,
há lugar, por parre da entidáde adjudicadoru,uo páiu*"nto
de juros de mora;
Considerando.quea Região Autónoma da Madeira, na
i:,1tJg"d,.
.de, adjudicadora, de acordo com a t.giiiáçâõ
aplrcável, terá
obrigatoriamente de pagar os montútes"de
juros de mora em divida;
considerando q.ue por razõesde ordem financeira, é de
toda a conveniência qì9 o pagamento desses vaiorei seja
efectuadode forma esôalonaãaìlotempo:
o conselho do Governo reunido án'plenário em 19 de
Setembrode 2000, resolveu:
1 - Autorizar a celebraçã.og" um Acordo entre a Região
Autónoma da Mâdeira, através da Secretãria
Regional do Piano e da Coordenação, e o
Agrupam?nr9._ Co_mpl.em_enrarde È*pr"rus,
denominado "Estação-de Tratamento de Rósíduoó
-ã
Sólidos e lJrbanos da Meia Serra,', com vistá
regularizaçãodos juros cle mora em dívida referente
ao atraso no pagamentodas facturas n.., 1/9g, Zlgg,
1199e 2f99;

2 - Aprovar a minuta do Acordo, a qual fica arquivada
na Secretaria-Geralda presidêncial
3 - Mandatar o Secretário Regional do plano e da
Coordenaçãopara, em nome da Região Autónoma
da Madeira, outorgar no Acordo a ceiebrar;
4 - As despesasemergentes do referido Acordo têm
cabimentoorçamentalna Seçretaria03, Capítulo 01"
Divisão 01, Subdivisão00, CiassificaçãoEôonómiça
03.01.01,juros - sociedadese quasesociedadesnão
financeiras,do Orçarnentoda Região Autónoma da
Madeira.
Presidência do Governo Regional. - o pnesrDENTEDo
Govsnno Recroxal, Alberto João cardoso GonçalvesJardim.
Resolnção n." 1407l2M0
considerando que anaturezados serviçosprestadospelas
unidades de saúde se revestem de caráçier essencial e
perÍnanente,para o bern-estarda populaçãoda RAM;
Considerando que a prestação daqueles serviços, nem
sempre é temporalmente compatível com as tramitações
subjacentesà aquisição de bens e serviços por parte das
instituiçõespúblicas;
considerando que se aguardamos ulteriores trâmites dos
ajustamentos orçamentais entretanto desencadeados;
O Conselho do Govemo reunido em plenário em 19 de
seiembrode 2000,resolveuautorizaro conselho deAdminisfação
do cenfo Hospitalardo Funchala procederà aqúsição dos bensa
que se referem os processosde aqúsições ns tapzo0Oo0z+,
14D20001011, 1AD2CfCI167
4, 1AD 2m 1948,1 AD20001950,
1A'DzCfn}Cff, 1AD20W2018, 1AD2W2A86, 7 AD2cf,fy21c/.,
1AD2C[02105, 1AD2C[ff2107, LAD2W2108, 1AD200ü2111,
14D2W2712, 1AD2Cf,021
15, 1AD200ü2i20, 1AD2W)12I,
14D2W2122, 1AD2W2I23, 1AD20N2124, 1AD2Cfff2I25,
14D2W2727, 1 AD20002130, 1 AD2Ctrn2I52, I AD2ffiU21253,
LAD200A2ï54,
28AD20000048,
28AD20000049,
284D20000050,
2DAD20m0115,
2DAD20000116,
284D20000015, 2E4D20000012, 2pR20000032 - Adrcional,
2PR20000068, 3PR200000004 - Adicionar, 5pR200000007 Rectificação, 5PR20000034-Adicional,
bem como ao
processamentoda respectivadespesa.
Presidência do Governo Regional. - o pnssrDENTEDo
GoyeRxo Recroxer-,Alberto João cardoso GonçalvesJardim.
Resolução n." L408/2000
- A ameaçade extinçãode certasespécies,a degradaçãode
algu.nshabitatse paisagensque são pãrte integraritedo nosso
património, bern como as alteraçõei nos t"gímm hídricos e
climáticos, têm rnotivado preocupaçõescreúentes.
As disposiçõescontidasno Decreto-Lei n." ualgg de 4 de
Abri1, transpondo para o direito interno a Directiva n."
ga$lcBE, do conselho, de 2r deMaio,
relativa à conservação
dos habitats nafuraise da flora e fauna selvagens,traduzem o
reconhecimentodessapreocupaçãoe a n.ceúidud" de serem
adaptadasas medidas de protecção, varorização e promoção
ambientaladequadase que a actualsituaçãoexíge.

De entre o conjunto de medidas consubstanciadasno
referido dipioma legal, destaca-sea criação de zonas
especiais de conservação (ZEC), as quais - a par com as
zonasde protecçãoespecial(ZPE)- sãosusceptíveisde virem
a integraruma rede europeia denominada"Natura 2404" .
Por decisãoda ComissãoEuropeia,arcg1ãobiogeogrríficada
Macaronésia,na qual se insereo tenitório da RegiãoAutónoma
da Madeira, foi a escolhida para funcionar como região piioto
e selecçãode sítiosregionais
paraa inventariação,çaractenzação
a integrar a rede |Jatura 2000.
Nos terrnos das disposições do diploma referido, a
ciassificaçãode uma ZEC pressupõea prévia elaboraçãoe
aprovação de uma lista de sítios. Em função dos critérios
1égalrnente estabelecidos e baseando-se nos estudos
produzidos e nos conhecirnentos científicos entretanto
ãdquiridos, o serviço do Parque Natural da Madeira,
elaboror.la proposta de sítios, que reúne condições para
Ínereceraprovação.
Assim, o Conselho do Governo reunido em plenário em
19 de Setembrode 2000" resolveu:

1 - Aprovar a lista de sítios da Região Autónoma da
Madeira, que constitui o anexo I à presenteresoiução
e deia faz parte integrante.
2 - A identificação cartogrâfica genérica da iista
mencionadano n." 1 constitui o anexo II à presente
resolução. Encontra-se depositada no serviço do
Parque Natural da Madeira cartografia à escala
i:100.000, com identificaçãoindividual de cada urn
dos sítios que constarn na lista de sítios da Região
Autónorna da Madeira.
3 - A identifi cação dos tipos de habitats naturais e das
espéciesda flora e da fauna que ocoffem em cada urn
dos sítios, previstos na lei, constitui o anexo III à
presenteresolução,que dela faz pafie integrante.
Do
Presidênçia do Govemo R"egional. - O PnSSIDENTE
Govenxo RectoNai-,Alberto João CardosoGonçaXvesJardirn.

Anexo à Resolução n.o 1408/2000'
de 19 de Setembro
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Anexo Iï
Lista de Sítios
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01 - Laurissilva da Mdeira
02 - Maciço Montanhoso Central
da llha da Madeira
03 - Ponta de São Lourenço
04 - llhéu da Viúva
05 - Achadas da Cruz
0ô- Moledos - Madalena do Mar

07 - Pináculo
08 - llhasDeserhs
09 - llhasSelvagens
10 - llhéusdo Porb Sanüs
11 - Picc Branco- PortoSanto
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Anexo III
PTMAD0001 - Laurissilva da Madeira (14953 ha)
Habitats naturais do anexo I da Directiva "Hqbitats":
Falésiascom flora endémicadascostasmacaronésicas(1250).
Formaçõesbaixasde euforbiáciasjunto de falésias(fizq.
LaurissiivasMacaronésias(9360).
Espécies da flora constantesdo anexo II da Directiva
"Habitats":
B ryo erythrop hyllum machadoanurn.
Carex malato-belízii.
Chamaemelescoriacea.
Cirsium latifulium.
Convolvulus massonii.
Culcíta ftwcrocarpa.
Echinodium spinosum.
Echium candicans.
Erica scoparía.
Geranium mnderenseGoodyera macrophylla.
Hy menophyllum maderens is.
Jasminum azoricum.
Oenanthedivricata.
Marswpella profunda.
M arc eteI la maderensi s.
Maytenus umbellata.
M elanoselinum decípiens.
Musshía eurea.
Musschia wollastonii.
P itto spo rum coriac eum.
P lantago malato-belizii.
Polystichum drepanum.
Prunus lusitanicaSedumbrtssemoretíi.
Semelemaderensis.
Sibthorpía peregrina.
Scilla maderensis.
Sinap idendron rup est re.
Sorbus maderensis.
Teucrium abutiloides.
Teucrium betonícum.
Thamnob ry um fe rnandesi i.
s speciosum.
Trí,chomane
Woodwardia radícans.
PTMAD0002 - Maciço Montanhoso Central
da llha da Madeira (4200 ha)
Habitatsnaturaisdo anexo I da Directla " Habítats":
endémicas(4050).
Charnecasmaca.ronésias
Pradosmesófilosmacaronésios(6180).
Vertentesrochosassiliciosasçom vegetaçãocasmofitica (8220).
Espécies da flora constantes do anexo II da Directiva
" Hebitats" :
Ant!ryltis lemanniana.
Cirsium latìfulium.
Echium candicans.
Deschampsia maderensís.
Odontites holliana.
Marsupeíla profunda.
Sorbus rnaãerensis.
Viola paradoxa.

PTMAD0003 - Ponta de São Lourenço (1862 ha)
Habitats naturaisdo anexo I da Directtva "Habitats":
Enseadase baíaspouco profundas(1160).
Falésiascom flora endémicadas costasmacaronésicas(1250).
Formaçõesbaixasde euforbiáciasjunto de faiésias(l?q)
Grutas marinhas submersasou semi-submersas(8330).
Espécies da flora constantesdo anexo II da Directiva
" Habitats" :
Beta patula.
Calendula maderensis.
Phalaris maderensis.
Espécies da fauna constantesdo anexo II da Directiva
"Habitats":
Caretta caretta.
Geomitra maníziana.
Monachus monachus.
Phocoenaphocoena.
PTMAD0004 - IIhéu da Viúva (1710 ha)
Habitats naturaisdo anexo I da Directiva "Habitats":
Falésiascom flora endémicadas costasmacmonésicas(1250).
Formaçõesbaixasde euforbiáciasjunto de falésias(53?9.
Grutas marinhas submersasou semi-submersas(8330)'
Espécies da fauna constantesdo anexo iI da Directiva
" trlabitats":
Caretta caretta.
Monachus monachws.
Tursíopsíruncatus.
PTMAD0005 - A.chadas da Cruz (185 ha)
Habitats naturaisdo anexo I da Directiva "Habitats" :
Falésiascom flora endémicar{ascostasrnacaronésicas(i250).
Formaçõesbaixasde euforbiáciasjunto de falésias(5320).
Espécíes da flora constantes do anexo II da Directiva
"Habitats":
Calendula maderensis.
M arc etella maderensís.
Mavtenus umbellata.
Misschia eurea.
Scilla maderensis.
PTMAD0006 - Moledos - Madalena do Mar (12 ha)
Habitats naturaisdo anexo I da Directiva "Hqbitats":
Falésiascom flora endémicadascostasmacaronésicas(1250).
Formaçõesbaixasde euforbiáciasjunto de falésias($20i^
Espécies da flora constantesdo anexo II da Directiva
'oHabitats":
Aichryson dumosum.
PTMAD0007 - Pinácutro (30 ha)
Habitats naturaisdo anexo I da Directiva "Habitats":
(1250).
Falésiascom flora endémicadascostasmacaronésicas
Formaçõesbaixasde euforbiáçiasjunto de falésias(fizq.
Esoéçies da flora constantesdo anexo II da Directiva
"Habìtafi":
CÍtamaemeI es coriac ea.
Maytenus umbellata.
Musschia aurea.

Espécies da fauna constantesdo anexo II da Directiva
" Habitats" :
Discula tabellata.
PTDES0001- Ilhas Desertas (9672 ha)
Habitats naturaisdo anexo ï da Direçtiva "Habitats":
Enseadase baíaspouco profundas(1160).
(1250).
Falésiascom flora endémicadascostasmacaronésicas
Formaçõesbaixasde euÍbrbiáciasjunto de falésias(5320).
Grutas marinhas submersasou semi-submersas(8330).
Espécies da flora constantesdo anexo II da Directiva
"Habitats":
Beta patula.
Cal end.ulamaderensís.
Chamaemelescoriacea.
Convolvulus massonii.
Maytenus umbellata.
Monizía edulis.
Musschia aurea.
Musschía wollastoníi.
Phagnalon benettii.
Phalaris maderensis.
Scilla maderensis.
Semelemaderensis.
Espécies da fauna constantesdo anexo II da Directiva
" IIabitats" :
Caretta cqretta.
Geomítra maniziana.
Monachus monachus.
Fhocoena phocoena.
Tursiops truncatus.
PTSEL0001- Ilhas Selvagens (9445 ha)
Habítats naturais do anexo I da Directiva "Habitats":
Bancos de areia pernanentementecobertos por água do
mar pouco profunda(1i 10).
Lodaçaise areaisa descobertona maré baixa (1140).
Enseadase baíaspouco profundas(1160).
(1250).
Falésiascom flora endémicadascostasmacaronésicas
junto de falésias(5320).
Formaçõesbaixasde euforbiácias
Espécies da flora constantesdo anexo II da Directiva
"Habitats":
A rgy ranth enlum thalnssop hylum.
Scilla maderensis.
Espécies da fauna constantesdo anexo II da Directiva
"Habitats":
Caretta caretta.
Petromyzonmarinus.
PTPOR0001- Ilhéus do Poúo Santo i2l4 hla)
Habitats naturaisdo anexo I da Directtva " Habitats" :
(i250).
Faiésiasçom flora endémicadascoslasmacaronésicas
Espécies da flora constantes<io anexo II cia Directiva
" I{abítats" :
Chamaemeíescoríacea.
Monizia edulís.
Pltagnaíon benettíí.
Espéciesda fauna constantesdo anexo ïI da Directiva
" Hebííats" :
Helíx subplicata.

PTPOROA0? - Pico Branco - Porto Santo (1,33ha)
Habitats naturaisdo anexo I da Directla "Habitats":
(i250).
Falésiascom floraendémicadascosks macaronésicas
Formaçõesbaixasde euforbiáciasjunto de falésias(fizq:
Grutas marinhas submersasou semi-submersas(8330).
Espécies da flora constantesdo anexo II da Directiva
" Habiíats" :
Calenduta rnaderensi s.
Phagnalon benettii.
Scilla maderensis.
Esoécies da fauna constantesdo anexo II da Directiva
"Habitats":
Caseoluscalculus.
Caseolus commixta.
Caseolussphaerula.
Discula leacockiana.
Resolução n." 1409/2000

Considerando que é obiectivo do Governo Regional
prosseguir a sua ilolítica social dg habitação tendo em
âtençãoas famílias mais desfavorecidas;
ionsiderando que o ConsórcioAlberto Martins Mesquita
& Filhos, S.A./A.M. Mesquita Imobiliária, Lda., apresentou
junto do Instituto de Habitaçãoda Madeira-o projecto_parao
êmpreendimentode 78 fogos no Sítio da Abegoaria,.Caniço,
a promover ao abrigo doDeçreto I.egislativo_Regionaln."
I8l95lM, de 26 de Ãgosto e da Legisiação da Habitação de
CustosControlados;
Considerando que os elementos do Ante-projecto de
Arquitectura encontram-seem condições face às-exigências
ineientes aos Programas de Habitação {e . Custos
Controlados,conforme certificado pelo Instituto Ì'{acionalde
Habitação;
Considerando ainda que o preço de 144.950$00'
apresentadopelo Consórcio estií dentro dos parâmetros da
hãbitaçao a õustos controlados, nomeadamenteos estabelecidos ía Portaria 500197,de?I de Julho e enconta-se aceifiávei
perante
todos os elementosda proposta;
O Conselho do Governo reunido em pleniárioem 19 de
Seternbro de 200A, resoiveu ao abrigo do Decreto
de 26 de Agosto:
Legislativo Regionaln.' 18/95/1v1,
1 - Autorizar o Instituto de Habitação da Madeira a
com o
outorgar o contrato comparticipação/aquisição
^Mesquíta
8L Filhos,
Consõrcio Alberto Mârtins
S.A./A.M. Mesquita imobiliária, Lda., para I
empreendimentodenominado Conjunto Eabitacional
da Abegoaria, ao Sítio da Ribeira dos Pretetes, no
Caniço, nos termos da minuta que fica arquivada.

2 - Os fogos a construir, destinam-sea aquisição p.elo
Instituto de Fïabitaçãoda Madeira para fins sociais
ou aquisiçáo -para habitação própria e permanente
por iamflias carenciadâs indicadas por aquele
Instituto.
3 - O cabimento orçamental é asseguradopelo orçamento privativo da Instituto de Habitaçtuoda Região
Autónôma da Madeira, através da rubrica:
- Investimentosdo Plano - Habitação
A2|A4/A5.A1.00
a Custos Controiados - Subsídios - Sociedadese
QuaseSociedadesnão Financeiras.
Do
Presidência do Governo Regional. - O PnTSIDENTE
Govenxo Recloxel,Alberto João CardosoGonçalvesJardim.

Resoiução n.o I4L0í2044
C Conselhodo Governo reunido em plenário em i9 de
Setembro de 2AAA, resolveu aprovar o Programa de
Concurso e Caderno de Encargos a autorizar a abertura cie
concurso público para a elaboração do "Projecto cie
Execuçãodo Acesso Oeste à Ligação ao Porto do Funchai".
Do
Presidênciado Governo R.egional.- O PnssIDENTE
GovenNoRpcioxet-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardirn.
Resolução n.o 1411.n0A0
O Conselho do Governo reunido em pleniírio ern 19 de
Setembro de 2000, resolveu aprovar o Programa de
Concurso,Caderno de Encargos e Projecto e abrir concurso
público para a empreitada de "Canabzaçãa da Ribeira do
Massapeze Estruturasde Apoio à ER 108 - Porto da Cruz".
Dc
Presidênciado Governo Regional. - O PnSSIDENTE
GovsRxo R.ecroxnt-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n.o L41212000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 19 de
Setembro de 2000, resolveu aprovar o Programa de
Concurso, Caderno de Encargos e Projecto e mandar abrir
concurso público para a empreitada de "Construção do
Centro de Saúde,Junta de Freguesiae SegurançaSocial da
Fajã da Oveiha",
Do
Presidênciado Governo Regionai. - O PneSIDENTE
GovsnNoRnctoNer-,Aiberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Rochão - Camacha'', resolveu adjudicar a referida obra à
empresa "Albertc Martins de Mesqurla &. Filhos", peio
montantede 210.001.873$00,a acrescerdo IVA à taxa em
vigor, no prazo Ce 450 dias, de acordo conì a respectiva
proposta,por ser a mais vantajosa.
Mais resoiveu aprovar a minuta, autorizara celebraçãodo
correspondentecontrato para execução dos trabalhos da
empreitadae delegar,para efeitos de outorga, os poderesde
representação da Região Autónorna da Madeira, no
SecretárioRegional do EquipamentoSocial e Ambiente.
O cabimento orçamentai é assegurado pela rubrica:
Secretaria06, Capítulo 50, Divisão 38, Subdivisão 05,
Classifïcação
Económica07.01.03,do Orçarnentode Receita
e Despesada Região A,utónornada Madeira.
Presidência do Governo Regional. - O PnesIDENTEDo
Govnnxo RectoNal. Alberto João CardosoGoncalvesJardina.
Resolução n." 14L5/2000
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
Setembrode 2000, resolveu o seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
amigável da parcela de terreno número duzentos e
três, necessáriaà obra de "Construçãoda Via Rápida
Funchal/Aeroporto - Segunda Fase - Troço
Cancela/Aeropotrto",ern que são expropriados dona
FernandaCrispina de Freitas Costa e outros;
b) Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónoma da Madeira, na assinaturada escritura?no
Secretário Regional do Equipamento Social e
Ambiente.
Do
Presidência do Governo Regional. - O PnSSIDENTE
GovenNc RecIoNer-,Alberto João CardosoGonçatrvesJardim"

Resolução n.' 14L3/2000
Resolução n.o 14t6nA0A
O Conselho do Governo reunido em pleniárioem 19 de
Setembrode 2000. tendo presenteo relatório da Comissãode
Análise das Propostaspresentesao Concurso Lirnitado para
a execução dos "Trabaihos de Correcção Torrencial na
Ribeira do Seixal - Chão da Ribeira", resolveu adjudicar a
referida obra à ernpresa "Tecnovia - Madeira, Lda."., pelo
montantede 24.8A2.258$00, a acrescerdo IVA à taxa em
vigor, no prazo de 60 dias, de acordo com a respectiva
por ser a mais vantajosa.
proposLa,
Mais resolveuaprovar a rninuta, autorizara celebraçãodo
coÍTespondentecontrato para execução dos trabalhos da
empreitadae deiegar,para efeitos de outorga, os poderesde
representação da Região Autónoma da Madeira, no
SecretárioRegional do Equipamento Social e Ambiente.
O cabimento orçarnentai é, assegurado pela rubrica:
secretaria 06, capítulo 50, Divisão 24, subdivisão 02,
ClassificaçãoEconómica07.01.04,do Orçamentode Receita
e Despesada Região Autónoma da Madeira.
hesidência do Governo Regionai. - O PneSIDENTE
Do
GovERnoRectoxlI-, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãa n."'14 1412000
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
<ie2000, tendo presenteo reiatório da Comissãocie
Setem-bro
Anáiise ciasPropostaspresentesao ConcursoPúbiico, para a
empreitadade construçãoda "Escola Básicado 1." ciclo do

C Conseiho do Governo reunido em pleniárioem 19 de
Seternbrode 2000, resolveu o seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
arnigável da parcela de terreno número cento e
sessentae çinco, necessáriaà obra de "Construção da
Via Rápida FunchaVAeroporto - Segunda Fase Troço Canceia/Aeroportoe Aiterações ao Projecto",
ern que são expropriados João António Correia da
Fonte, mutrhere outros;
b) Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónorna da Madeira, na assinaturada escrituraono
Secretário Regional do Equipamento Social e
Ambiente.
Presidência do Governo Regional. - O PnesIDENTEDo
GcvEnNoRectoxlt-, Alberto João CardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãa n."'l.,41712A00
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
Setembrode 2000, resolveu o seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
amigávei da parceia de terreno número trezentos e
setentae nove, necessáriaà obra de "Construção da
Via Rápida Funchal/Aeroporto - Segunda Fase Troço Cancela/Aeroportoe Alterações ao Projecto",
em que é expropriado Manuei de Freitas;

b)

Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónoma da Madeira, na assinaturada escritura,no
Secretário Regionai do Equipamento Social e
Ambiente.

a)

Presidência do Governo Resional. - O PnnsTDENTE
Do
Govenxo RecroNer-,Aiberto loaõ CardosoGonçalvesJardirn.
b)
Resolução n." 1.4L8/2000
O Conselho do Governo reunido em pleniírio em 19 de
Setembrode 2000, resolveu o seguinte:
a) Aprovar a rninuta da escritura de expropriação
arnigável da parcela de terreno número trezentose
setenta e um, necessáriaà obra de "Construção da
Via Rápida Funchal/Aeroporto - Segunda Fase Troço Cancela/Aeroportoe Alterações ao Projecto",
em que são expropriadosAbel Pestanae outros;
b) Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónoma da Madeira, na assinaturada escritura,no
Secretário Regional do Equipamento Soçial e
Ambiente.
Presidência do Governo Regional. - O PnesiDENTEDo
GovsnÌ{o Rnctoxal, Alberto João Cardoso GonçalvesJardim.
Resolução n.o l4l9 12000
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
Seternbrode 2000, resolveu o seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
amigável das parcelasde terreno números sessentae
setee setentae um (benfeitorias),necessiíriasà obra
de "Construção da Estrada Regional Cento e lJm Via Expresso Machico/Faial (Santana) - Troço
Maroços/Serrado", em que são expropriados os
senhoresdona Maria Freitas Marques e marido;
b) Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónoma da Madeira, na assinaturada esçritura,no
Secretário Regional do Equipamento Social e
Ambiente.
Presidência cio Governo Regionai. - O PnesrDENrEDo
GovsnNo Recroxel, Alberto João Cardoso Gonçaives.Iardim.
Resolução n.' 142012000
O Conselho do Governo reunido em plenário ern 19 de
Setembrode 2000, resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de aquisição da
parcela de terreno número três, necessáriaà obra de
"Construçãodo Túne1da Ponta do Sol", em que é
cedente a senhoradona Maria Elizabeth d' Almeida
Ribeiro Vieira daLuz;
b) Deiegar os poderes de representação da Região
Autónoma da Madeira, na assinaturada escritura,no
Secretário Regionai do Equipamento Social e
Ambiente.

Aprovar a minuta da escritura de expropriação
amigável da parcela de terreno número cento e
quarentae dois, necessiíriaà obra de "Construçãoda
Via Rápida FunchaVAeroporto - Segunda Fase Troço Cancela/Aeroporto e Alterações ao Projecto",
em que são expropriadosos senhoresdona Maria da
Conceiçãode Nóbrega Câmara e outros;
Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónoma da Madeira, na assinafura da escritura" no
SecretárioRegionaldo EquipamentoSocialeArnbiente.

Presidência do Governo Regional. - O PnBsTDENTE
Do
Govenxo RectoNal. Alberto JoãoCardoso GonçalvesJardim.
Resolução n." 142A2000
O Conselho do Governo reunido em pleniárioem 19 de
Setembrode 2000, resolveu o seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
amigável da parcelade terreno número oitenta e um,
necessária à obra de "Construção da Circular à
Cidade do Funchal - Cota Duzentos - SegundaFase",
em que são expropriados os senhores Agostinho
Figueira da Silva e mulher;
b) Delegar os poderes de representação da Região
Autónoma da Madeira, na assinatura da escriturq no
SecretárioRegionaldo EquipamentoSocialeAmbiente.
Presidência do Governo Regional. - O PnssiDtsNrEDo
Govenxo RpctoNRt-,Alberto JoãoCardoso GonçalvesJardim.
Resolução n.' l423l2A0A
O Conseiho do Governo reunido em plenário em 19 de
Setembrode 2000, resolveu o seguinte:
a) Aprovar a rninuta da escritura de expropriação
amigável cia parcela de terreno número setenta e
dois, necessiária
à obra de "Construção da Circular à
Cidade do Funchal - Cota Duzentos- SegundaFase",
em que são expropriados os senhores I-uís Paulo
Lopes de SousaBrazáo e muiher;
b) Delegar os poderes de representação da Região
Autónoma da Madeira na assinafura da escritura, no
SecretárioRegionaido EquipamentoSocialeAmbiente.
Presidência do Governo Regional. - O PnnSIDENTE
Do
Govsnxo RnctoruaI-,Alberto JoãoCardoso GonçalvesJardim.
Resolução n." 1424D0A0

R esolução n." L42Í|2B0A

O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
Setembrode 2000, resolveu o seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
amigável das parcelasde terreno números oitenta e
dois e oitenta e três, necessárias à obra de
"Construçãoda Circuiar à Cidade do Funchal - Cota
Duzentos- SegundaFase", em que são expropriados
Martinho de Freitas e muiher;
b) Delegar os poderes de representação da Região
Autónoma da Madeira, na assinaturada escritura,no
Secretário Regional do Equipamento Social e
Ambiente.

C Conselho do Governo reunido enr plenário em 19 de
Setembrode 2000, resolveuo seguinte:

Presidência do Governo Regional. - O PnssIDENTEDo
Govenxo Rectorar-, Alberto João CardosoGonÇalvesJardim.

Presidência do Governo Resional. - O PnESiDENTE
Do
GovsRxo Recrorel, Alberto JoaõCardosoGonçaivesJardim.

Resoluçãa m." L42512004
O Conselho dc Governo reunido em pienáio em 19 cie
Setsn'Ìbrode 2000, lesolyeu o seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de aquisição da
parceia de terreno número quinze, necessáriaà obra
de "Correcção da Estrada Regionai Cento e {,m
entre a Tabuae a Pontado So1", em que são cedentes
Maria de JesusMacedo Faria e outros;
b) Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónoma da Madeira, na assinaturada escritura,no
Secretário Regional do Equipamento Social e
Ambiente.
Do
Presidência do Governo Regionatr.- O PnBSIDENTE
GovBnxo R.ecroNei-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçã o n"" 1-42612000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em i9 de
Setembrode 2000, resolveu o seguìnte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
amigável das parcelas de terreno números cento e
dois, cento e quatro, cento e cinco e cento e doze,
necessárias à obra de "Construção da Estrada
Regional Cento e LJm - Via ExpressoMachicolFaial
(Santana) - Troço Maroços/Serrado", em que são
expropriados José Manuel Figueira Gouveia
Rodrigues e nlulher;
b) Delegar os poderes de representaçãoda Região
da escritura,no
Autónoma da Madeira, na assinatr,ira
Secretário Regional do Equipamento Social e
Ambiente.

b)

Delegar os poderes de replesentação da Região
Autónoma da Madeira, na assinaturada escritura,nc
Secretário Regional do Equipamento Social e
Ambiente.

Presidênciado Governo Regional. - C PnnsDEì{rE DO
Gownxc Rpcroxai-. Alberto João CardosoGoncatrvesJardim.
Resolução n.o 142912400
O Conselho do Governo reunido em pienário ern 19 de
Setembrode 2000, resolveu deciarar de utitridadepública a
Associaçãode Comércio e Serviçosda Região Autónoma da
Madeira, com sede à Praça do Município, n." 8 - 2." Esq.',
Funchal, nos termos do Decreto-Lei n." 460/7"1,de 7 de
Ì.{ovembroe do Decreto Regional n." 261781M,de 3 de Julho.
Presidência do Governo Regional. - O PnsSiDENTEDo
GoveRNoRecioNel, .AJbei"to
João CardosoGonçalves Jardirn.
R.esoluçãon." 1430?AAA

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnBSIDENTE
GovenNoReciouel, Alberto JoãoCardosoGonçaivesJardim.

O Conseihodo Governo reunido em pleniírio em 19 de
Setembrode 2000, resolveu o seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
amigável das parcelasde terreno números trezentose
çinco lgtra "A" e trezentose onz€,necessáriasà obra de
"Construção da Via Rápida FunchaVAeroporto
SegundaFase - Troço Canceia/Aeroportoe Alterações
ao Projecto", em que são expropriados os senhores
Daniel de Freitase mulher;
b) Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónoma da Madeira, na assinaturada escritura,no
Secretário Regionai do Equipamento Social e
Ambiente.

Resoluçã a n." 142712400

Presidência do Governo Regionai. - O PnrSIDENTEDo
GovsRNoRectonal. Alberto João CardosoGoncalvesJardim.

O Conselhodo Governo reunido em pienário em tr9 de
Setembrode 2000, resolveu o seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
amigável da parcela de terreno número cento e trinta
e seis, necessáriaà obra de "Construçãoda Circular
à Cidade do Funchal - Cota Duzentos - Seeunda
Fase", em que são expropriados José de Gõuveia
Júnior e mulher:
b) Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónoma da Madeira, na assinaturada escritutra,no
Secretário Regional do Equipamento Sociai e
Arnbiente.
Presidênciado Governo Regionai. - O PnSSIDENTE
Do
Govenxo RsctoNA;-.Alberto JoãoCardosoGonçaivesJardim.

Resolução n." 143112W0
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 19 de
Setembro de 2000, resolveu designar representantedo
Governo da Região Autónorna da Madeira na Comissão
Nacional de Família, nos termos da alínea t) do n.o L do
artigo 7.o do Decreto-Lei n." 750/2000,de 2A de Julho, a
licenciada Maria Helena de Telo Fiiipe, da Direcção
Regionai do Trabatrho,da SecretariaRegional dos Recursos
Humanos.
Presidência do Governo Regional. - O PneSTDENTE
Do
Govenxo RectoxRt-.Alberto João CardosoGoncalvesJardim.
Resolução n." t4321200A

Resoluçã o n.' 142812000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 19 de
Setembrode 2000, resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
amigávei ciaparcela <ieterreno número cento e vinte
e cinço traço um, necessáriaà obra de "Construção
da Via Rápida Funchal/Aeroporto - SegundaFase Troço Canceia/Aeroporto",em que são expropriados
João Barreto Ì.{unesde Viveiros e mulher:

O Conselho do Governo reunido em oleniárioem 19 de
Setembrode 2000, resolveu declarar de ütilidade pública a
AssociaçãoComercial e Industrial de Machico, com sede à
Rua da Estacada,n.o 35, cidade de Machico, nos termos do
Decreto-Lei n." 46An7, de 7 de Novembro e do Decreto
Regional n." 26/78íM, de 3 de Julho.
Presidência do Governo Regional. - O PnesTDENTE
Do
Govnmlo Rectoxei-, Aiberto João CardosoGonçalvesJardirn.

Toda a correspondência reiativa a anúncios e a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirisida à Secretaria-Geral da Presidência do Governo Regional da Madeira.
os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda
. .2 754$00.cada:
Duaslaudas
.2 9g7$00,cada;
Trêslaudas
. . .4 g96goo,cada;
Quatroiaudas.
.....5211$00.cada;
Cincolauda,s
......5419$00.cada:
Seisou maísÌaudas
. .6 56g$00,cada.
A estes vaiores acresce o imposto devido.

Números e Supiementos- Preço por página 50S00.

Anual
Uma Série
Duas Séries
T!ês Séries
Completa

4 370500
8 600$00
10500$00
i2 300$00

Semestral

2 190$00
4 300$00
5 250$00
ó 200$00

A esles valores acrescem os portes de correio, (Portaria n." 203199, de 26 de
Novernbro) e c imposto deviCo.

O Preço destenúrnero:624$00- 3.i 1 Euros(IVA incluído)

