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2)  Mandatar o Secretário Regional do Plano e Finanças
para outorgar no contrato a celebrar e em toda a
documentação necessária à sua efectivação.

3) Revogar o disposto na Resolução n.º 1228/2002 de 10
de Outubro.

Presidência do Governo Regional. - O PR E S I D E N T E D O
GO V E R N O RE G I O N A L, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.

Resolução n.º 65/2003

O Conselho do Governo reunido em plenário em 23 de
Janeiro de 2003, resolveu autorizar a Secretaria Regional do
Plano e Finanças a proceder junto do Banco Totta & A ç o r e s ,
S.A., à liquidação da importância de 458.850,00 Euros, referente
ao encargo com juros do cupão n.º 7 do empréstimo obriga-
cionista, emitido pela Região Autónoma da Madeira no dia 30 de
Julho de 1999, cujo vencimento ocorre no dia 30 de Janeiro de
2 0 0 3 .

Esta despesa tem cabimento orçamental previsto na Secre-
taria 09; Capítulo 01; Divisão 01; Subdivisão 00; Classificação
Económica 03.01.03 (Juros da dívida pública - Sociedades
financeiras - Bancos e outras instituições financeiras).

Presidência do Governo Regional. - O PR E S I D E N T E D O
GO V E R N O RE G I O N A L, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.

Resolução n.º 66/2003

Considerando que através do Decreto Legislativo Regional
n.º 17/99/M, de 15 de Junho, foi criada uma linha de crédito
bonificado a favor dos Municípios da Região Autónoma da
Madeira, para a execução de projectos de investimento inseridos
nos planos de investimento municipais que não tenham
assegurada fontes de financiamento alternativas.

Considerando que nos termos do disposto no artigo 6.º do
referido diploma, aos empréstimos contraídos ao abrigo do
mesmo é atribuída uma bonificação de juros, a suportar pelo
Orçamento da Região Autónoma da Madeira, no montante de
70% do valor dos juros a pagar em cada data de vencimento.

Considerando ainda que o Município da Ribeira Brava
contraiu um empréstimo ao abrigo do referido diploma, ven-
cendo-se a décima prestação de juros no próximo dia 1 de
Fevereiro de 2003.

O Conselho do Governo reunido em plenário em 23 de
Janeiro de 2003, resolveu autorizar a Secretaria Regional do
Plano e Finanças a proceder ao pagamento, junto ao Banco To t t a
& Açores S.A., da importância de 10.643,59  (dez mil
seiscentos e quarenta e três euros e cinquenta e nove cêntimos),
referente à bonificação de 70% dos juros da 10.ª prestação do
empréstimo bonificado contraído pelo Município da Ribeira
Brava ao abrigo do Decreto Legislativo Regional n.º 17/99/M, de
15 de Junho, cujo vencimento ocorre a 1 de Fevereiro de 2003.

As despesas com a bonificação de juros têm cabimento
orçamental na Secretaria 09, Capítulo 01, Divisão 01, Subdi-
visão 00, Classificação económica 05.02.01.

Presidência do Governo Regional. - O PR E S I D E N T E D O
GO V E R N O RE G I O N A L, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.

Resolução n.º 67/2003

Considerando que através do Decreto Legislativo Regional
n.º 17/99/M, de 15 de Junho, foi criada uma linha de crédito

bonificado a favor dos Municípios da Região Autónoma da
Madeira, para a execução de projectos de investimento inseridos
nos planos de investimento municipais que não tenham
assegurada fontes de financiamento alternativas.

Considerando que nos termos do disposto no artigo 6.º do
referido diploma, aos empréstimos contraídos ao abrigo do
mesmo é atribuída uma bonificação de juros, a suportar pelo
Orçamento da Região Autónoma da Madeira, no montante de
70% do valor dos juros a pagar em cada data de vencimento.

Considerando que o Município do Porto Moniz contraiu um
empréstimo ao abrigo do referido diploma, vencendo-se a quinta
prestação de juros no próximo dia 30 de Janeiro de 2003.

O Conselho do Governo reunido em plenário em 23 de
Janeiro de 2003, resolveu autorizar a Secretaria Regional do
Plano e Finanças a proceder ao pagamento, junto da Caixa Geral
de Depósitos, da importância de 7.194,94  (sete mil cento e
noventa e quatro euros e noventa e quatro cêntimos), referente à
bonificação de 70% dos juros da 5.ª prestação do empréstimo
bonificado contraído pelo Município do Porto Moniz ao abrigo
do Decreto Legislativo Regional n.º 17/99/M, de 15 de Junho,
cujo vencimento ocorre a 30 de Janeiro de 2003.

As despesas com a bonificação de juros têm cabimento
orçamental na Secretaria 09, Capítulo 01, Divisão 01, Subdi-
visão 00, Classificação económica 05.02.01.

Presidência do Governo Regional. - O PR E S I D E N T E D O
GO V E R N O RE G I O N A L, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.

Resolução n.º 68/2003

A Resolução n.º 1275/84, de 6 de Dezembro, alterada pela
Resolução n.º 277/97, de 6 de Março, atribui aos chefes dos
gabinetes dos membros do Governo Regional, directores
regionais e adjuntos, o reembolso das despesas suportadas por
estes com os telefones instalados nas suas residências.

Verifica-se, porém que a evolução das tecnologias de
comunicação entretanto ocorridas, justificam uma alteração às
condições constantes da referida resolução.

Aexistência e difusão dos telefones móveis constitui um dos
aspectos que importa salvaguardar de forma a que os custos daí
resultantes não se tornem a curto e a médio prazo uma fonte
problemática de despesa para a Região.

De entre as orientações definidas pela presente resolução
destacam-se as seguintes:

a) Estabelecem-se limites de comparticipação globais para
o reembolso das despesas, nos casos em que haja
acumulação das comparticipações das despesas de
telefone residencial e de telefone móvel pessoal. 

b) Consagra-se o princípio de que os telefones móveis para
uso oficial apenas poderão ser atribuídos em condições
excepcionais em que o interesse público esteja
devidamente assegurado, não sendo, de modo algum,
um direito de alguns dirigentes ou funcionários da
administração pública regional;

c) Define-se a entidade competente para autorizar a
atribuição dos telefones móveis para uso oficial;

d) Fixam-se os limites de comparticipação das despesas
com os telefones móveis para uso oficial;

e) Estabelece-se que os encargos com os telefones móveis
para uso oficial serão suportados por verbas dos serviços
ou organismos onde se enquadra esse pessoal e não
através de reembolso, partindo do príncipio de que os
serviços estarão em condições mais vantajosas para
negociar com as operadoras do que beneficiários
i n d i v i d u a i s ;
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f) Prevê-se que em situações pontuais devidamente deli-
mitadas, possam ser concedidos, a título excepcional,
limites superiores aos contemplados nesta resolução,
ficando essa atribuição condicionada ao despacho
conjunto do membro do governo da tutela e do secre-
tário regional com a tutela das Finanças. 
Assim, o Conselho do Governo reunido em plenário em
23 de Janeiro de 2003, resolveu:

Telefones residenciais e telefones móveis pessoais

1 - Os chefes de gabinete dos membros do Governo
Regional da Madeira, os directores regionais, e
equiparados, têm direito ao reembolso das
despesas com o telefone fixo existente nas suas
residências bem como com um telefone móvel
pessoal dentro dos limites estabelecidos nesta
r e s o l u ç ã o .

2 - O montante do reembolso não poderá exceder
mensalmente o limite máximo global de 80 euros.

3 - Para efeitos da aplicação desta resolução os
serviços processadores devem manter uma relação
actualizada dos telefones - fixos e móveis - e
respectivos números pertencentes a cada uma das
entidades acima referidas.

4 - As entidades referidas no n.º 1 devem, após o
pagamentos das facturas, apresentá-las aos
respectivos serviços para processamento do
r e e m b o l s o .

Telefones móveis para uso oficial

5 - Podem, em casos excepcionais, ser concedidos
telefones móveis para uso oficial cuja atribuição
se encontra sujeita às regras previstas nos pontos
s e g u i n t e s .

6 - Apenas podem ser atribuídos telefones móveis
para uso oficial quando existam razões objectivas
de interesse público que justifiquem a sua
a t r i b u i ç ã o .

7 - A atribuição dos telemóveis para uso oficial
apenas pode ser autorizada pelo membro do
Governo Regional competente, mediante des-
pacho devidamente fundamentado, e com a
explicitação do limite de comparticipação apro-
vado, que não poderá ser superior aos limites
previstos no ponto 10.

8 - Não poderão ser atribuídos telefones móveis a
grupos de utilizadores sem que seja nomeado um
responsável pelo controlo dos custos.

9 - As condições de atribuição do telefone móvel
serão revistas anualmente, de forma a verificar se
subsistem as razões que levaram à sua atribuição.

10 - Os encargos com a utilização dos telefones
móveis atribuídos para uso oficial são supor-
tados por verbas dos serviços onde se enquadra
esse pessoal, e estão sujeitos aos seguintes
limites mensais:

a) Membros do Governo Regional - sem
l i m i t e ;

b) Chefes de gabinete, adjuntos dos mem-
bros de Governo Regional, directores
regionais e equiparados - 80 euros;

c) Presidentes dos órgãos máximos dos
fundos e serviços autónomos - 80 euros;

d) Presidentes dos órgãos máximos dos
serviços com autonomia administrativa
- 50 euros;

e) Outros - 30 euros.

11 - A acumulação das situações referidas no
número 1 com os telefones móveis para uso
oficial, está sujeita ao limite global de 80 euros,
excluindo a assinatura do telefone móvel para
uso oficial.

12 - Em casos excepcionais, devidamente funda-
mentados, mediante despacho conjunto do
membro do governo da tutela e do secretário
regional com a tutela das Finanças, podem ser
definidos limites superiores aos previstos nesta
r e s o l u ç ã o .

13 - Todos os telefones móveis já concedidos
deverão ser objecto de nova aprovação, nas
condições previstas na presente resolução, no
prazo de 60 dias. Findo este prazo os encarg o s
decorrentes dos telefones móveis já atribuídos
não poderão ser pagos pelos serviços.

14 - As presentes disposições não se aplicam aos
cartões inseridos nas centrais telefónicas.

15 -  Estão abrangidos pelas disposições do n.º 1 os
adjuntos do Gabinete da Presidência do
Governo Regional.

16 - A presente resolução aplica-se a toda a admi-
nistração pública regional.

17 - São revogadas as Resoluções n.o s 1275/84, de 6
de Dezembro, e 277/97, de 6 de Março.

18 - Apresente resolução produz efeitos a partir de 1
de Fevereiro de 2003.

Presidência do Governo Regional. - O PR E S I D E N T E D O
GO V E R N O RE G I O N A L, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.

Resolução n.º 69/2003

Considerando que o mandato dos membros do Conselho de
Administração do IDE - Instituto de Desenvolvimento Empre-
sarial teve o seu termo em 10 de Janeiro do corrente ano;

Considerando que importa proceder à nomeação dos
membros do Conselho de Administração para o próximo triénio;

Assim, o Conselho do Governo reunido em plenário em 23
de Janeiro de 2003, sob proposta do Vice-Presidente do Governo
resolve, nos termos do artigo 7.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 28-A/99/M, de 30 de Novembro, resolveu reconduzir nos
c a rgos de Presidente e Vogais do Conselho de Administração do
IDE, para o próximo triénio 2003-2006;


