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Declaração de rectiflrcação
Rectificaa Resoluçãon." 1580/2000,de l2 de Ouhrbro,publicadano Jornal Oficial,l." série,
n.o96, de 17 de Outubrode 2000.

pRpsnÊNCIADo covERNo REcIoNAL
Resolução n." 1592/2000
Prosseguea execução,em todas as suas vertentes e implicações,da Resolução n.'
123l/2000, de 9 de Agosto,com observânciade tudo o demaisprevistona lei.
Resolução n.' 1593/2000
Aprova a minuta da escriturade aquisiçãoda parcelade terrenon." 261, necessária
à obra
de "construçãodo túnel rodoviarioda Encumeadae acessos- troço V - acessonorte".
Resolução n." 1594/2000
Atribui subsídiosa diversasentidades,no âmbito do segurode reses,no montanteglobal de
t . 4 9 7. l ó 9 $ 0 0 .
Resoluçãon.' 1595/2000
Aprova a minuta da escriturade expropriaçãoamigáveldas parcelasde terrenon." l0 e 37,
necessárias
à obra de *construçãodo túnel rodoviárioda Encumeadae acessos- troço entre
a varianteà Serrade Agua e o túnel".
Resolução n.' 1596/2000
Aprova a minuta da escriturade expropriaçãoamigável da parcela de terreno n." 474,
necessáriaà obra de "construçãodo túnel rodoviario da Encumeadae acessos- troço I varianteem Serrade Agua".
Resolução n." 159712000
Aprova a minuta da escriturade expropriaçãoamigáveldas parcelasde terrenon." 3, 12 e
13, necessárias
à obra de "construçãodo túnel rodoviário da Encumeadae acessos- troço
entre a varianteà Serrade Agua e o túnel".
Resolução n.' 1598/2000
Aprova a minuta da escritura de expropriação amigável da parcela de teÍïeno 10 dl,$,
necessáriaà obra de "construçãoda Via Rápida Funchal - aeroporto- 2,ufase- troço Cancela
- aeroportoe alteraçõesao projecto".

Resolução n.' 1599/2000
Aprova a minuta da escriturade expropriaçãoamigáveldas parcelasde terrenon." 466, 468
à obra de "construçãodo túnel rodoviárioda Encumeadae acessose 468 "A", necessárias
troço I - variante em Serrade Água".
Resolução n.' 1600/20fi)
Aprova o programa de concurso, caderno de encargos,projecto e autoriza a abertura de
da Pontesobrea Ribeirade
.on.urro públicoparaexecuçãoda empreitadade "reconstrução
S. Vicente".
Resolução n." 1601/2000
Declara o imóvel localizado no sítio da lgreja, freguesia de Campanário, município de
Ribeira Brava, como peftencenteao património cultural edificadoda Região,classificando-o
como de valor local.

Resoluçãon.' 1602/2000
a maisda empreitadade "construçãodo túnel rodoviario da
Aprovao mapade trabalhos
Encumeada".
Resoluçãon." 1603/2000
Autoriza a celebraçãode um contrato-programacom a AssociaçãoRegional para o
DesenvolvimentodasTecnologiasde Informaçãona Madeira.
Resolução n." 1604/2000
da Regiãona reuniãoextraordinária
Nomeia o Dr. JoséPauloBaptistaFontesrepresentante
da assembleiageral da sociedade denominada PLANAL (Madeira) - Sociedade de
Planeamentoe Desenvolvimentoda Madeira,S.4..
Resolução n.' 1605/20ü)
Autoriza que se proceda à abertura de um concurso público para a concessão de
reconstrução, recuperação e exploração para fins turísticos, culturais ou sociais do
denominado"Palacetedos Zinos" situadono Lugar de Baixo, municípioda Pontado Sol.

Resoluçãon.' 1606/2000
Regionaldo Plano e da Coordenação
de um acordoentrea Secretaria
Autorizaa celebração
S.A..
Termague,
denominada
e a sociedade
Resoluçãon." 1607/2000
Regionaldo Plano e da Coordenação
deum acordoentrea Secretaria
Autorizaa celebração
S.4..
do Tâmega,
Construtora
denominada
e a sociedade
Resoluçãon." 1608/2000
Aprova a minuta da escriturade aquisiçãoda parceìade terrenon." 263, necessáriaà obra
de "construçãodo túnel rodoviário da Encumeadae acessos- troço V - acessonorte".

Resoluçãon." 1609/2000
deterrenon." 39 e 40,
dasparcelas
amigável
deexpropriação
Aprovaa minutadaescritura
de Lobos".
Câmara
Carmo
"construção
Básica
do
Escola
da
de
à obra
necessárias
Resoluçãon." 1610/2000
deterrenon."'127e 128,
amigáveldasparcelas
deexpropriação
Aprovaa minutadaescritura
da Circularà cidadedo Funchal- cota200- 1."fase"'
à obrade "construção
necessárias
Resolução n." 1611/2000
Aprova a minuta da escriturade expropriaçãoamigável da parcela de terreno n.o 370,
necessáriaà obra de "construçãoda Via Rápida Funchal- aeroporto- 2.ufase - troço Cancela
- aeroportoe alteraçõesao projecto".
Resolução n." 161212000
Aprova a minuta da escriturade expropriaçãoamigável das parcelasde terreno n."' 19 e 22,
necessárias
à obra de "construçãoda E.R. l0l - Via ExpressoMachico/Faial(Santana)troço Maroços/Serrado".
Resolução n." 1613/2000
Aprova a minuta da escritura de expropriação amigável das parcelasde terreno n."'434 e
435, necessariasà obra de "construçãoda Via Rápida Funchal - aeroporto- 2.ufase - troço
Cancela- aeroporto".

Resolução n." 1614/2000
com a Casado Povo do Curral das Freiras.
Autoriza a celebraçãode um contrato-programa
Resoluçãon.' 1615/2000
Aprova a minuta da escriturade aquisiçãoda parcelade terrenon.o4, necessáriaà obra de
"correcçãoda E.R. l0l entre a Tabuae a Pontado Sol".
Resolução n.' 1616/2000
Declara de utilidade pública o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadoresda
SegurançaSocial e Saúde- CCD do Funchal,com sedeà Rua Elias Garcia, l0 - R/C.
Resolução n.' 1617/2000
Aprova a minuta da escriturade expropriaçãoamigáveldas parcelasde terrenon." l5-4,
à obra de "construçãoda Circular à cidadedo
25-A,26-A.,29-A.,60-Ae 64, necessárias
Funchal- cota 200 - Lu fase".
Resoluçãon.' 1618/2000
Aprova a minuta da escriturade expropriaçãoamigável da parcela de terreno n." 94,
necessáriaà obra de "construçãoda CircuÌar à Cidadedo Funchal- cota 200 - 2.^fase".
Resoluçãon." 1618-A/2000
Atribui ao projectode investimento,a desenvolverpela sociedadedenominadaPorto Santo
Line, Lda., o carácterde prioritárioe estratégicoao desenvolvimentoda Região.
Resoluçãon.' 1618-8/2000
pela Universidadeda Madeira,justificando
Aprecia favoravelmentea situaçãoapresentada
a necessidadede autorizar arenovaçãodo contratode trabalhoa termo certo, com a docente
para desempenhar
Otília Magda VelosaFaria PimentaFrança,na situaçãode aposentada,
convidadano Departamentode Biologia.
funçõesequivalentesàs da categoriade assistente

SECRETARIA.GBRAL DA PRESIDÊNCIA
Declaração de rectificação
Por enfèrmarde lapso na impressão,declara-separa os
devidosefeitosque a Resoluçãon." 1580/2000,de 12 de
Outubro,publicadano Jonnl Oficial, 1."sér!e,n." 96, de 17 de
Outubro,òndese lê: (...)"Varianteà Vila da Calheta";develer-se:(...)"Varianteà Vila da Calheta- l.uFase".
Funchal,17 de Outubrode 2000.
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resoluçãon.' 159212000
.-\CâmaraMunicipal do Funchaladjudicoua "Obra Pública
tì.-Concepção.
Construçãoe Exploraçãodo Telefóricoda Cidade
do Funchal".sistemaque faráa ligaçãodo campoD. CarlosI à
1'regucsia
do Monte;
.\ erecuçãodesteprojectoé tida de fulcral importância
na
paraa cidadedo Funchale paraa Região,nomeadamente
para
:ua \ Èrterte turística,pois contribuiránecessariamente
a revitalizaruma área importanteda cidade, oferecendo
outrosatractivose destinosde lazer,de culturae de turismo;
Em conformidadecom o programade concursoe caderno
e a entradaem
de encargos,
a execuçãodo empreendimento
serviçodo teleféricoestáprontaa ocorrer;
de 16 de Setembro,publicadano
Por Resoluçãon." 1408199,
JornalOtìcial da RegiãoAutónomada Madeira,I Série,n." 99
tSuplemento)de 20 de Setembrode 1999,o Conselhodo
Governodeclaroude utilidadepública,com carácterde urgência,
a expropriaçãode váriasparcelasde terrenoe suÍìsbenfeitorias,
necessárias
à implantaçãoe execuçãodaquelaobra.
Por sua vez, por Resolução n." 123112000,de 9 de
Agosto,publicadano JornalOficial da RegiãoAutónomada

Madeira, I Série, n." 72, de 910812000,do Conselho do
Governo Regional,e o requerimentoda CâmaraMunicipal
do Funchal, foi deliberadodeclararde utilidade pública a
constituição,com carácterde urgência, de uma servidão
administrativa de atravessamentodo espaço aéreo pelo
Teleféricoda Cidadedo Funchal,entreo Campo D. CarlosI
e a freguesiado Monte.
Não obstantetal declaraçãode constituiçãode servidão
administrativaabrangervários proprietáriosfoi requerida,
apenaspor três deles,no Tribunal CentralAdministrativo,a
suspensãoda eficáciada referidaResoluçãon." 123112000,
de 9 de Agosto, (Proc. N." 5033/00 - l.n Secção, l.u
Subsecção),tendo sido o Governo Regional, devidamente
citado, na pessoado seu Presidente,para contestaraquele
pedido.
Em princípio,e nos termosdo artigo 80." do Decreto-Lei
n." 261185,de 16 de Julho, deveriamser provisoriamente
suspensosos efeitos daqueladeliberação,o que se afigura,
aliás, impossívelpor estarjá integralmenteconsumadae
executada.
Em qualquer caso, prevê a lei que, ocoÍïendo grave
urgênciapara o interessepúblico na imediataexecuçãoda
decisãoimpugnadae cuja suspensãoda eficáciatenhasido
requerida,tal execuçãopoderá prosseguir,desde que "em
da autoridadeadministrativatal seja
resoluçãofundamentada
reconhecido".
devidamente
A ssi m,
Considerandoas prementesrazõessuprareferidase que
determinaram a declaraçãode utilidade pública, com
carácterde urgência,da constituiçãoda servidãoadminisde 9 de Agosto
trativaconstanteda Resoluçãon." 123112000,
e que subsisteminteiramente;
Considerandoque a entrada em funcionamentodeste
empreendimentocontribuirádecisivamentepara elevar,em
muito, a qualidadedo destino turística da Madeira, e que,
sendoo turismo um subsectorde elevadaimportânciaparaa

economiaregional,estaobra se revela indispensávelpara o
desenvolvimentoda Região;
Considerandoque a obra está praticamenteconcluídae
tendoem contaos compromissoscontratuaiscom a empresa
concessionária,
empreiteirose fornecedorese;
Considerando ainda que atentas as características
específicasdo empreendimento,qualquer suspensãoou
interrupção das experiências e da sua entrada em
funcionamento,ocasionariaelevadosprejuízospara o erário
público.
O Conselhodo Governo reunido em plenárioem 12 de
Outubrode 2000, resolveunos termos e em conformidade
com o n.o I do artigo 80." do Decreto-Lein." 267185,de 16
de Julho, prosseguiráa execução,em todasas suasvertentes
e implicações,da Resoluçãon." 123112000,
de 9 de Agosto,
com observânciade tudo o demaisprevistona lei, tanto mais
que a ocupaçãodo espaçoaéreoem causajáestáconsumada,
não se podendo suspendera execução do que já está
executado.
Presidênciado Governo Regional. - O PnestoENTEDo
GovEnNoREcroNeI-.Alberto JoãoCardosoGoncalvesJardim.

e
Estessubsídiostotalizamo montantede L497.169$,00,
têm cabimento orçamental na rubrica: Secretaria 05,
Capítulo02, Divisão01, Subdivisão00, Código05.04.01A
- Subsídios- Famílias- EmpresasIndividuais- Segurode
Reses.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnTsIDENTE
GovEnNoRectoNnr-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.' 1595/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 12 de
Outubrode 2000,resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
amigável das parcelas de terreno números dez e
Do
trinta e sete,necessárias
à obra de "CONSTRUÇÃO
TUNEL RODOVIÁRIO DA ENCUMEADA E ACESSOS TROÇO ENTRE A VARIANTE A SERRA DE ÁGI.JA E O

b)

Resoluçãon.' 1593/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 12 de
Outubrode 2000, resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de aquisição da
parcelade terrenonúmeroduzentose sessenta
e um,
necessáriaà obra de "CONSTRUÇÃo
Do rUNEL
- TROçOV RODOVTÁRIO
DA ENCUMEADA
E ACESSOS
ACESSO
NORTE"em que são cedentesos senhores
JoséBernardoda Corte e outros;
b) Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónomada Madeira,na assinaturada escritura,no
Secretário Regional do Equipamento Social e
Ambiente.

TúNEL" em que são expropriados João Abreu
Pestanae mulher;
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-

Presidênciado Governo Regional. - O PnpstDENTE
Do
GovEnNoRnctoNel,AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon." 1596/2000
O Conselhodo Governoreunido em plenárioem 12 de
Outubrode 2000,resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
amigávelda parcelade terrenonúmeroquatrocentos
e setenta e quatro, necessári a à obr a de
"coNSTRUÇÃO DO TUNEL RODOVIÁRIODA
ENCUMEADA E ACESSOS - TROÇO I . VARIANTE EM

Presidênciado Governo Regional. - O PnssroENTEDo
GovBnNoRnclounl, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
b)
Resoluçãon." 1594/2000
Considerandoque o Seguro de Reses se destina a
compensaros prejuízosresultantesda reprovaçãototal ou
parcial de gado bovino, ocorridanos matadourose casasde
matançada R.A.M. motivada por surpresasverificadasna
inspecçãopost-mortemde resesaprovadasna inspecçãoem
vi da;
Considerandoa Portaria n." 14193,de 26 de Fevereiro,
que aprovao Regulamentodo Segurode Resesda R.A.M. e
o despachode l8 de Março de 1993do SecretárioRegional
de Agricultura, Florestase Pescasque fixa o prémio do
Seguro de Reses e o preço para efeitos de cálculo das
indemnizações,
o Conselhodo Governoreunidoem plenário
em 12 de Outubro de 2000, resolveuatribuir às entidades
abaixodesignadas
os seguintessubsídios:

sERRADE ÁcUA" em que são expropriados
Joséde
Abreu Paulinoe mulher;
Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónomada Madeira,na assinatura
da escritura,no
Secretário Regional do Equipamento Social e
Ambiente.

Presidênciado Governo Regional. - O PnEsTDENTE
Do
GovEnNoRrcroNnr-.AlbertoJoãoCardosoGoncalvesJardim.
Resoluçãon." 1597/2000

O Conselhodo Governoreunido em pleniirio em 12 de
Outubrode 2000,resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
amigáveldas parcelasde terrenonúmerostrês,doze
DO
e treze, necessáriasà obra de "CONSTRIJÇÃO
TUNELRODOVIÁRIO
DA ENCUMEADA
E ACESSOS
TROÇOENTREA VARIANTEA SERRADE ÁGUAE O
TúNEL"em que são expropriadosManuel de Abreu
.........89.659$00
Júniore mulher:
.....261.885$00
b) Delegar os poderes de representaçãoda Região
.................266.388$00
Autónomada Madeira,na assinatura
da escritura,no
..289.992$00
S ecretári oR egi onal do E qui pame nt o Social e
.................197.160500
Ambiente.

JOSÉMANUELDA SILVAMORGADO
G A \ 1 A& G A M A
\ Í . \ \ u E L D E F R E I T A .S. . . . . . . . . . . . . . . .
\í.\\L EL ABREUMARQUES
EO M E S
J O S EF T L I PG
JOSE,{GOSTINHO
FIGUEIRAPESTANA..
...99.844500
JOSEC,{R\ALHOSPINOLA
.......70.875$OO
Presidênciado Governo Regional. - O PnEsIDENTE
Do
\ r . { RL \ J O S EP I T AP A U L I N O
D O SS A N T O S . . . . . . . . . . . . .1. . 3. .6. 262$ 0 0
GovEnNoRrctoNer-.Alberto JoãoCardosoGoncalvesJardim.

Resoluçãon.' 1598/2000

dos n."' I e 2 do artigo 26." da Lei n." l-1185,de 06.JUL, e
com base em processoorganizadopela Direcção Regional
dos AssuntosCulturais- declararo aludido imóvel como
pertencenteao património cultural edificado da Região
Autónomada Madeira,classificando-ocomo de Valor Local.

O Conselho do Governo reunido em plenário em 12 de
Outubrode 2000,resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
amigávelda parcelade terrenonúmeroquatrocentos
e quarentae oito, necessária
à obra de "CONSTRUÇÃO
Presidênciado Governo Regional. - O PnpsTDENTE
Do
- AEROPORTO
- SEGUNDA GovEnNoREcroNel,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
DA VIA RÁPIDAFUNCHAL
- AEROPORTO
FASE- TROçOCANCELA
E ALTERAÇÕES
AO PROJECTO"
em que são expropriados José
TeodoroVieira Alves e mulher;
Resoluçãon.' 1602/2000
b) Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónomada Madeira,na assinaturada escritura,no
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 12 de
S ec r et ár i oR e g i o n a l d o E q u i p a me n to S oci al e
Outubrode 2000, resolveuaprovar o Mapa de Trabalhosa
Ambiente.
Mais da empreitadade "Construçãodo Túnel Rodoviário da
E ncumeada"no
, montantede 1.139.813.117 $00
a acr escer
Presidênciado Governo Regional. - O PnpsroENTE
Do
de IV A à taxaem vi gor.
GovEnNoREctoNRr,,
AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.
Mais resolveucelebrarcontratoadicionalparaa execução
dos correspondentes
trabalhos,com o adjudicatárioda
referidaempreitada,consórcio"TEIXEIRA
DUARTE,
sA/Epos,
Resoluçãon.' 1599/2000
LDA./SOARES
DA COSTA,S.A.", sendo o cabimento orçamental asseguradopela rubrica: Secretaria06, Capítulo 50,
O Conselho do Governo reunido em plenário em 12 de
D i vi são 04, S ubdi vi são 09, C l assi fi caçãoEconóm ica
Outubrode 2000,resolveuo seguinte:
07.01.04,do Orçamentode Receitae Despesada Região
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
Autónomada Madeira.
amigável das parcelas de terreno números
quatrocentose sessentae seis, quatrocentose
Presidênciado Governo Regional. - O PnesTDENTE
Do
sessenta
e oito e quatrocentos
sessenta
e oito "A",
GovERNoRgctoNnr-.
AlbertoJoãoCardosoGoncalvesJardim.
necessáriasà obra de "coNSTRUçÃoDo rUNEL
- TROÇOr RODOVTÁRrO
DA ENCUMEADA
E ACESSOS
VARIANTEEM SERRADE ÁGUA" em que são
Resoluçãon.' 1603/2000
expropriadosVirgínia da Conceiçãode Andrade e
outros;
que a "AssociaçãoRegionalparao DesenConsiderando
b) Delegar os poderes de representaçãoda Região
volvimento das Tecnologiasde Informaçãona MadeiÍa", rí
Autónomada Madeira,na assinatura
da escritura,no
umaAssociaçãoque tem em vistaa modernizaçáo
das infraS ec r et ár i oR e g i o n a l d o Eq u i p a m e n to S oci al e
estruturas
administrativas
e
técnicas
da
Região
Autónoma
da
A m bient e .
Madeira;
que a "AssociaçãoRegionalparao DesenConsiderando
Presidênciado Governo Regional. - O PnesroENTE
Do
volvimento das Tecnologiasde Informação na Madeira",
GovEnNoREcloNRr-,
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
enquantonúcleo de formação profissionalem infbrmática,
tem em vistaa promoçãopor si ou em associação
com outras
entidades,a reahzaçãoperiódica de cursos de reciclagem
Resolução n." 1600/2000
"'Workshops"e semináriosno âmbito da infbrmáticae das
Tecnologiasda Inf'ormação;
O Conselhodo Governoreunido em plenárioem 12 de
Considerandoque o presenteprocessode cooperação
Outubrode 2000,resolveuaprovaro Programade Concurso,
fìnanceiracorrespondeà assumpçãoda responsabilidade
da
Caderno de Encargose Projecto e autorizar a aberturade
SecretariaRegional de Educação assumido no Acordo
concursopúblico para execuçãoda empreitadade "Reconsassinadoem 29 de Novembro de 1985 e pela Adenda ao
truçãoda Pontesobrea Ribeira de S. Vicente".
mesmo Acordo de Janeiro de 1989, com a "Associação
para o Desenvolvimentodas Tecnologias de
Regional
Presidênciado Governo Regional. - O PnEsroENrE
Do
InÍbrmaçãona Madeira".
GovEnNoREcroNRr-,
AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.
O Conselhodo Governo reunido em plenárioem 12 de
Outubrode 2000,resolveu:
Resoluçãon." 1601/2000
I - Celebrarum contrato-programa
com a "Associação
Regionalpara o Desenvolvimento
das Tecnologias
que, como forma de acautelara memória
Considerando
de Informaçãona Madeira", cuja acçãose destinaà
edificadado lugar, devem ser preservadas
as características
realizaçãode cursosno âmbito da informáticae das
da moradia localizadano sítio da Igreja, fieguesiade Campanário, concelho de Ribeira Brava, pertencentea Maria
Tecnologiasda Infbrmação.
Leonetedos Reis;
2 - Paraa prossecução
Considerandoque das característicasdesse edifício
da actividadeprevistano número
sobressaiuma bonita varandaem ferro fundido, representando
anterior, conceder à "AssociaçãoRegional para o
um tipo de arquitecturacitadina,que começoua implantar-se
Desenvolvimentodas Tecnologiasde Informaçãona
no meio rural madeirense
no princípiodo séculoXX.
Madeira",o valor mensalde 1.163.300escudos,que
O Conselho do Governo reunido em plenário em 12 de
no mêsde Julhoseráde 2.201.600escudos,e que no
Outubrode 2000,resolveu- aclabrigo do n." 2 do artigo 7 ." e
mês de Novembroseráde 2.264.100.

3 - A soma das comparticipaçõesfinanceiras referidas
no número anteriornão poderáexcedero valor anual
escudos.
máximode 16.098.700
4-

O contrato-programaa celebrar com a "Associação
Regionalparao DesenvolvimentodasTecnologiasde
Informaçãona Madeira",produzefeitosa partir do dia
I de Setembroe termina a 3l de Agosto de 2001.

5 - Aprovar a minuta do contrato-programa
6 - As verbasque assegurama execuçãodo contratoprogramasão inscritasno Orçamentoda Secretaria
Regionalzero nove, Capítulozero um, Divisão zero
um, Subdivisãozero dois, Código zero quatro,ponto
zero dois, ponto zero um.
7 - Mandataro SecretárioRegional da Educaçãopara,
da RegiãoAutónoma da Madeira,
em representação
elaboraro respectivoprocessoe outorgaro contrato.
Presidênciado Governo Regional. - O PnsslDENrEDo
GovEnNoRrctoNnl, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n.' 1604/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 12 de
Outubrode 2000,resolveumandataro SecretárioRegional do
Plano e da Coordenação,Dr. José Paulo Baptista Fontes,
para em representaçãoda Região Autónoma da Madeira
participarna reuniãoextraordinâriada AssembleiaGeral da
(Madeira) - Sociedade de
Sociedade "PLANAL
Planeamentoe Desenvolvimentoda Madeira, S.A", do dia
12 de Outubro de 2000 deliberandosobre os assuntosda
ordem do dia nos termos e condições que tiver por
convenientes.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnSSIDENTE
GovEnNoRectouel, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n.' 1605/2000
Considerandoque é política deste Governo Regional
aliar-se ao sector privado para promover iniciativas de
desenvolvimentolocal que prossigam fins de interesse
públicogeral;
Considerandoque a Região Autónoma da Madeira é
proprietáriade um prédio urbano situadono Lugar de Baixo,
municípioda Pontado Sol, denominado"Palacetedos Zinos",
que quer pela suaestruturae
de elevadovalor arquitectónico,
dimensão,quer pela suasituação,pode ser adaptadopor forma
turísticode elevada
a neleserimplantadoum empreendimento
compatívelcom a dignidade
qualidade,o que é perfeitamente
do dito imóvel;
Considerandopor outro lado que com tal parceriacom o
sector privado pretende-seque entidades privadas com
capacidade e idoneidade em termos económicos,
vocacionadasem termos técnicos para o sector tomem o
lugar do GovernoRegionale se encaÍreguemde devolverao
usopúblico bensdo domínioprivadoda Regiãosemque esta
percao seudireito de propriedade;
Considerandoaindae finalmenteque se impõe assegurar
de todo o processo.
a transparência
Nestestemos,o Conselhodo Governoreunidoem plenário
em 12 de Outubrode 2000. resolveu:

Urur- Autorizar que se procedaà aberturade um concurso
público para a concessãode reconstrução,recuperação
-e
èxploração para fins turísticos, culturais ou sociais do
denominado-"Palacete dos Zinos" situado no Lugar de
Baixo, município da Pontado Sol.
Dols - Aprovar as respectivas minutas de anúncio,
cadernode enòargose programade concurso,cujos originais
ficam arquivadosna SecretariaGeral da Presidênciaem
próprio.
processo
TnÊs - Mandatar o SecretárioRegional do Plano e da
da Região Autónoma
Coordenaçãopara, em representação
da Madeira, e nos demaistermose condiçõesque tiver por
conveniente, prosseguir com todos os trâmites legais
inerentesao referidoprocessode concurso.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PRESIDENTE
Govenno RsctoNel, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 1606/2000
Considerandoque,devido a dificuldadesde tesouraria,os
pagamentosdevidos pela Região Autónoma da Madeira a
diversasempresastêm ocorrido em algumassituaçõescom
atrasos;
Considerandoque, de acordocom a legislaçãoem vigor,
quandoessesatrasossão superioresaos prazosestipulados,
há lugar, por parte da entidadeadjudicadora,ao pagamento
de juros de mora;
Considerandoque a Região Autónoma da Madeira, na
qualidade de adjudicadora,de acordo com a legislação
aplicável, terá obrigatoriamentede pagar os montantesde
juros
de mora em dívida;
Considerandoque por razõesde ordem financeira,é de
toda a conveniênciaque o pagamentodessesvalores seja
efectuadode forma escalonadano tempo.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 12 de
Outubrode 2000, resolveu:
I - Autorizar a celebraçãode um Acordo entrea Região
Autónoma da Madeira, através da Secretaria
Regional do Plano e da Coordenação,e a empresa
Termague,S.A., com vista à regularizaçáode juros
de mora em dívida.
2 - Aprovar a minuta do Acordo, a qual fica arquivada
da Presidência.
na Secretaria-Geral
3 - Mandatar o Secretário Regional do Plano e da
Coordenaçãoparaem nome da RegiãoAutónomada
Madeira outorgarno Acordo a celebrar.
4 - As despesasemergentesdo referido Acordo têm
cabimeÀtoorçamentalna Secretaria03, Capítulo01,
económica
Divisão 01, Subdivisão00, classiÍìcação
não
e quasesociedades
03.01.01,juros - sociedades
financeiras,do Orçamentoda Região Autónoma da
Madeira.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PneSIDENTE
GovEnNoRscroNnl-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n.' 1607/2000
Considerandoque,devido a dificuldadesde tesouraria,os
pagamentosdevidos pela Região Autónoma da Madeira a
diversasempresastêm ocorrido em algumassituaçõescom
atrasos:

que, de acordocom a legislaçãoem vigor,
Considerando
quandoessesatrasossão superioresaos prazosestipulados,
há lugar, por parte da entidadeadjudicadora,ao pagamento
de juros de mora;
Considerandoque a Região Autónoma da Madeira, na
qualidade de adjudicadora,de acordo com a legislação
aplicável,terá obrigatoriamentede pagar os montantesde
juros de mora em dívida;
Considerandoque por razõesde ordem financeira,é de
toda a conveniênciaque o pagamentodessesvalores seja
efectuadode forma escalonadano tempo.
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 12 de
Outubrode 2000, resolveu:
I - Autorizar a celebraçãode um Acordo entrea Região
Autónoma da Madeira, através da Secretaria
Regional do Plano e da Coordenação,e a empresa
Construtorado Tâmega,S.A., com vista à regularizaçã,ode juros de mora em dívida.
2 - Aprovar a minuta do Acordo, a qual fica arquivada
na Secretaria-Geral
da Presidência.
3 - Mandataro SecretárioRegionaldo Planoe da Coordenação para em nome da Região Autónoma da
Madeira outorgarno Acordo a celebrar.
4 - As despesasemergentesdo refèrido Acordo têm
cabimentoorçamentalna Secretaria
03, Capítulo01,
Divisão 01, Subdivisão00, classifìcação
económica
03.01.01,juros - sociedades
e quasesociedades
não
financeiras,do Orçamentoda RegiãoAutónoma da
Madeira.
Presidênciado Governo Regional. - O PnesTDENTE
Do
GovEnNoRgcroNal.AlbertoJoãoCardosoGoncalvesJardim.

b)

Presidênciado Governo Regional. - O PnrsrDENrEDo
GovEnNoRscroNru-,Alberto JoãoCardosoGoncalvesJardim.
Resoluçãon." 1610/2000
O Conselho do Governo reunido em plenário em 12 de
Outubrode 2000,resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
amigáveldas parcelasde terreno númeroscento e
.
vinte e setee cento e vinte e oito, necessárias
à obra
de " coN S TR U Ç Ã O
D A C TR C U LAÀ
R CI DADEDO
FUNCHAL - COTA DUZENTOS - PRIMEIRA FASE" em que

b)

b)

- TROÇOV RODOVTÁRrO
DA ENCUMEADAE ACESSOS
ACESSONORTE" em que são cedentes os senhores
José Tomé de Gouveia e outros;
Delegar os poderes de representação da Região
Autónoma da Madeira, na assinaturada escritura, no
Secretário Regional do Equipamento Social e
Ambiente.

Presidência do Governo Regional. - O PnEsTnENTEDo
GovERNoRecroNnl. Alberto João Cardoso Goncalves Jardim.

Resoluçãon." 1611/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenárioem 12 de
Outubrode 2000,resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
amigável da parcelade terreno número trezentose
setenta,necessáriaà obra de "CONSTRUÇÃO
DA vtA
RÁPIDA FUNCHAL - AEROPORTO - SEGUNDA FASE TROÇO CANCELA - AEROPORTO E ALTERAÇÕES AO
PROJECTO" em que são expropriados a senhora dona

b)

Maria Beatnz de VasconcelosPestanae outros;
Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónomada Madeira,na assinaturada escritura,no
S ecretári oR egi onal do E qui pame nt o Social e
Ambiente.

Presidênciado Governo Regional. - O PnEsTDENTE
Do
GovEnNoRpctoNnr-,
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon." 161212000
O Conselhodo Governo reunido em plenárioem 12 de
Outubrode 2000,resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
amigáveldas parcelasde terrenonúmerosdezanove
e vinte e dois, necessárias
à obra de "CONSTRUçÀO

Resolução n." 1609/2000
O Conselhodo Governo reunidoem plenárioem 12 de
Outubrode 2000,resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
amigável das parcelasde terreno números trinta e
nove e quarenta, necessáriasà obra de "coNSTRUÇÃO
DA ESCOLA
BÁSrCA
DOCARMO- CÂUnRnnp
LOBOS"em que são expropriados João Sudário
Fisueirada Silva e mulher:

são expropriadosa senhoradona Olívia Gonçalves
de Sá e filhos;
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.

Presidênciado Governo Regional. - O PnpsTDENTE
Do
GovsnNoRecroNRr-,
Alberto JoãoCardosoGoncalvesJardim.

Resoluçãon.' 1608/2000
O Conselhodo Governoreunido em plenárioem 12 de
Outubrode 2000,resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escriturade aquisição da
parcelade terrenonúmeroduzentose sessenta
e três,
OO TU N E L
nec es s á ri aà o b ra d e " C o N S T R U Ç ÀD

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

b)

DA ESTRADAREGIONALCENTOE UM . VIA EXPRESSO
(SANTANA) - TROÇO MAROÇOS/
MACHTCO/FATAL
SERRADO"em que são expropriados Manuel Mercês
Gonçalves Santo e mulher;
Delegar os poderes de representação da Região
Autónoma da Madeira, na assinatura da escritura, no
Secretário Regional do Equipamento Social e
Ambiente.

Presidência do Governo Regional. - O PnesTDENTEDo
GovEnNo RecloNnl, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.

Resoluçãon.' 161312000

Resoluçãon." 1616/2000

O Conselho do Governo reunido em plenário em 12 de
Outubrode 2000, resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
arìigável das parcelas de terreno números
quatiocentose trinta.equatroe.quatrocentose trinta
DA vlA
à obra de "CONSTRUçÃO
e clnco, necessárias
- SEGUNDA
FASERÁPIDAFUNCHAL- AEROPORTO
em.. que são
TROçO.CANCELA- AEROPORTO"
expropriadosJoséCaetanoPestanae mulher;
b) Délegãr os poderes de representaçãoda Região
Autónomada Madeira,na assinaturada escritura'no
Secretário Regional do Equipamento Social e
Ambiente.

O Conselhodo Governo reunid<lem plenário em 12 de
Outubro de 2000, resolveudeclarar de utilidade pública o
Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadoresda
SegurançaSocial e Saúde - CCD do Funchal,com sede à
Ruã Etias Garcia, 10 rés-do-chão(Funchal),nos termosdo
Decreto-Lei n." 460171,de 7 de Novembro e do Decreto
Regionaln." 26118lM,de 3 de Julho.

Presidênciado Governo Regional. - O PnestoENrEDo
GovEnNoREctoNel,AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.

O Conselhodo Governo reunido em plenário em 12 de
Outubrode 2000,resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de- expropriação
amigavel das parcelasde terreno números quinze
traçó A, vinte è cinco traço A, vinte e seis traço A,
traçoA e sessenta
cinquentae nove traçoA, sessenta
DA
e qúatro, necessáriasà obra de "CONSTRUçÃo
A CIDADEDOFUNCHAL.COTADUZENTOS
CIRCULAR
a
senhora
que
expropriados
são
em
FASE",
PRIMEIRA
dona Maria Rodriguese outros;
b) Delegar os poderes de representaçãoda. Região
Autónomada Madeira,na assinaturada escritura,no
S ecretári oR egi onal do E qui pame nt oSocial e
Ambiente.

Resoluçãon." 1614/2000
da realização
Considerandoa importânciae a necessidade
da Festa do Turismo. no corrente ano, como instrumento
fundamentalparaorientara políticado GovernoRegionalno
que
- respeitaà salvaguardadas tradições,usose-costumes;
que a Casado Povo do Curral das Freiras,
Con-siderando
prossegueo objeètivo estatutário de aPoiar o Governo
de âmbitocultural;
Resionalem actividades
õonsiderando,ainda,que a Casado Povo do Curral das
Freiras se encontra vocaòionadapara a concretizaçãode
de âmbitocultural.
actividades
O Conselhodo Governoreunido em plenárioem 12 de
Outubrode 2000, resolveu:
I - Celebrar um Contrato-Programa,com a Casa do
Povo do Curral das Freiras, tendo em vista a
realizaçãoda Festa do Turismo, integradano Dia
Mundiál do Turismo, na Freguesiado Curral das
Freiras.
2 - Para a prossecuçãodas actividadesprevistasno
númeroànterior,óoncedera Casado Povo do Curral
financeiraque não
das Freirasuma comparticipação
excederá500.000$00
3 - Mandatar o SecretárioRegional do Turismo e
da RegiãoAutónoma
Culturapara,em representação
da M ade i ra , e l a b o ra r o re s p e c ti v o processo e
outorgaro contrato.

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PneSIDENTE
(iovgnNo RrctoNnl, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon." 1617/2000

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PneSIDENTE
GovEnNoRrctoNel, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.' 1618/2000
O Conselhodo Governo reunido em plenárioem 12 de
Outubrode 2000,resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de expropriação
aúigável da parcela de terreno número noventa e
quatro,necessáriaà obra de "Construçãoda Circular
à Cidade do Funchal - Cota Duzentos- Segunda
Fase",em que sãoexpropriadosFernandoGonçalves
e consorte;
b) Delegar os poderes de representaçãoda. Região
Autónomada Madeira,na assinaturada escritura,no
S ecretári oR egi onal do E qui pame nt oSocial e
Ambiente.

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIoENTE
GovEnNoRectoNnl-,AlbertoJoãoCardosoGonçalvesJardim.

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
GovenNoRectoNe.l,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resoluçãon." 1615/2000

Resoluçãon." 1618-A/2000

O Conselhodo Governoreunido em plenárioem 12 de
Outubrode 2000,resolveuo seguinte:
a) Aprovar a minuta da escritura de aquisição. da
párcelade terrenonúmero quatro,necessáriaà obra
cENToE uM
REGIoNAL
de "coRRECçÃoDAESTRADA
ENTREA TABUAE A PONTADO SOL", em que são
cedentesFranciscoGonçalvesdos Ramose mulher;
b) Delegar os poderes de representaçãoda Região
Autónomada Madeira,na assinaturada escritura,no
Secretário Regional do Equipamento Social e
Ambiente.

Considerandoque ao abrigo do Protocolo de Intenções
celebradoentre a Região Autónoma da Madeira, atravésda
SecretariaRegionalde Economiae CooperaçãoExterna,e a
empresa"Porto Santo Line, Ld."", esta comprometeu-sea
reairzaros investimentosnecessáriospara a aquisiçãoou
construçãode um novo navio, que melhgr -se adapte às
do transporteentre as ilhas do Porto Santoe
características
da Madeira, e que paralelamentepermita um melhor
contortoe qualidadede serviçosa prestaraospassageiros;
Consideiando que o Plano de Desenvolvimento
Económicoe Social da RegiãoAutónomada Madeirapara o
período 2000-2006 assenta num modelo dinâmico
sustentadoque projectaa Região como um destinoturístico
por excelência;

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESInENTE
GovEnNoREctouel, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Consideraneloque a construçãodo novo Aeroporto da
Madeira e a abertura de novas unidades hoteleiras
aconselhama implementaçãode um conjunto de acções
articuladas,nã{l só para respondera um aumentonaturalclo
númerode visitantes,como tambémparafazer face às novas
tendênciase perspeetivas
do Turismo;
Considerandoque a Operação Integrada de I)esenvolvimento do Porto Santo releva a tarefa de asseguraro
transportemarítimo para o Porto Santo e apresenta-sevital
para o desenvolvimentoestratégicodaquela ilha, com as
característicasde dupla ultraperifèria,já que a evolução
económicacle qualquerregião passa necessariamente
pela
capacidade
de mobilidadede pessoas,mercadoriase capitais;
Considerandoque por seu turno, e ao abrigo do dito
Protocolo,o Governo Regional comprometeu-sea garantir
junto das entidadescompetentes,a prévia obtençãode uma
comparticipaçãofinanceira no âmbito do novo Quadro
Comunitáriode Apoio de 2000-2006;
Considerandoque a concessãodo transportemarítimo
entre a Madeira e o Porto Santo está atribuida à empresa
Porto Santo L,ine, Ld.", no âmbito de um contrato de
concessão de exploraçãode serviço público de transporte
regularde passageiros
ê mercadoriáspor via marítimaentre
a Madeirae Porto Santocelebradoa231211996;
Considerando
que nos termosda Resoluçãon." lJ7ll99,
de 2 de Dezembro,cabeà SecretariaRegionaldo Plano e da
Coordenaçãoa tutela da gestão dos Fundos de finalidade
estrutural (FEDER, FSE, FEOGA-O, IFOP e Fundo de
Coesão);
Considerandoque sob proposta daquela Secretaria
R egional, e de a c o rd o c o m a a n á l i s e d e v i abi l i dade
económicado Projecto,é possívelantevera modalidadede
apoio financeiro a concederà empresaconcessionáriada
linha de exploraçãoentre Porto Sãnto e Madeira, para a
realizaçãodo referidoinvestimento.
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 12 de
Outubrode 2000,resolveu:
I - Atribuir ao projecto de investimento,a desenvolver
pela empresa,o carácterde prioritário e estratégico
ao des en v o l v i me n tod a R e g i ã o Au tó noma da
Madeira, dado que permitirá criar condiçõespara o
desenvolvimentoequilibradodo seu território.

2 - Garantir o enquatlramentodo projecto do POPRAM
III, medi ante o cumpri mento das seguint es
condiçõesprévias:
I)
Prorrogaçãodo prazo, por igual período da
concessão,
nos termosdo n." 2 da cláusulado
serviço público de transporte regular de

3ff:J
ï'iiil,i ïï$ï1ïfft,Jl
: Tr:Í
Iill
revisão do referido contrato, de forma
D
III)

articuladacom envolvimento das entidades
com competênciana matéria;
Formalização de candidatura a apoio
FEDER, no POPRAM III;
Notifìcaçãoda ajuda à ComissãoEuropeia,
com a proposta i ndi cati va de apoio
fìnanceiroda orde.mdos 557o relativamente
ao investimentototal, dos quais 607o serão
suportadospelo FEDER e os restantes40Vo
pelo orçamentoda RAM, no pressuposto
que
o navio será afecto exclusivamenteà linha
Funchal/PortoSanto.

Presidênciado Governo Regional. - O PnesTDENTE
Do
GovenNoRpcroNel, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resoluçãon.' 1618-812000
O Conselho do Governo reunido em plenário em 12 de
Outubrode 2000,resolveuapreciarfavoravelmentea situação
apresentadapela Universidadeda Madeira, justificando a
necessidade
de autorizara renovaçãodo contratode trabalho
a termo certo, com a docente Otília Magda Velosa Faria
Pimenta França, na situação de aposentada, para
desempenharfunções equivalentesàs da categoria de
AssistenteConvidadano Departamentode Biologia, com
efeitosa partir de I de Outubrode 2000 e para o anõ lectivo
200012001, cuja remuneração será equivalente ao
vencimentocorrespondente
paraaquelacategoria,escalão4,
índice225.
Presidênciado Governo Regional. - O PneslnENTE
Do
GovenNoRgcroNnr-,Alberto JoãoCardosoGoncalvesJardim.

relativa a anúnciose a assinaturasdo Jornal Oficial deve ser dirigida à SecretariaToclaa correspondência
-Geral da Presidênciado GovernoReeionalda Madeira.
Os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
. . .2 75'1500,c:rda;
Urna lauda
.2 987$00,cada;
Duas liiudas
. . .4 896500, cada;
Três laudas
......5 ?11$00,cada;
Qurtrolaudas
.5 419$00.cadal
. .6 568$00,cada.

Cinco laurJas
Seis ou mais laudas
A cstcs valtrres acresce (ì inrçxrsto devidtt.

Númerose Suplementos- Preçopor página50$00.

Ânual

Uma Série
Duas Séries
Três Séries
Completa

4 370$00
8 600$00
10500$00
12 300500

Semestral

2 190$00
4 300$00
5 250$00
6 200s00

A estes valores acrescem os portes tle correio, (PLìrtaria n." 20-l/99, de 26 de
Novemhro) e o imlxrsto devido.

: : : : : : : : : : : t . : :t : : : : : : t : t : : t :

Inprs@,:taguË,

O Preçodestenúmero:520$00- 2.59 Euros(tVA incluído)

