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Conclusões do Conselho do Governo 
 
 
Data: 09 de junho de 2020 

 
 
O Conselho do Governo, reunido em plenário, tomou as 

seguintes decisões: 
 
- Aprovar uma Resolução que visa compensar, através do 
Orçamento Regional, a perda de rendimentos dos trabalhadores da 
Região que se encontram em regime de “Lay-off”. 
A medida visa estancar a perda de rendimentos que decorrem desta 
situação excecional, pois um trabalhador em “Lay-off”, recebe 
apenas 66,6%, ou seja, 2/3 do seu salário. 
Esta medida, chamada, Complemento Social Regional para os 
Trabalhadores em Lay-off, será paga pelo Instituto do Emprego da 
Madeira abarcará as remunerações referentes aos meses de Julho 
e Agosto 2020 que serão processados até ao dia 8 do mês seguinte 
a que diz respeito, respectivamente até o dia 8 de Agosto (mês de 
Julho) e até o dia 8 de Setembro (mês de Agosto). 
Serão abrangidos por este apoio social os trabalhadores que 
auferiam um salário base antes do Lay-off, até 2 salários mínimos 
regionais, ou seja, 1.301,76 Euros. 
O mês de Junho, a ser processado em Julho, será pago através da 
Segurança Social no âmbito do Complemento de Estabilização – 
igualmente até os trabalhadores que auferiam remuneração até dois 
salários mínimos regionais 1.301,76 Euros. 
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Todo este processo será desenvolvido no âmbito dos serviços da 
Secretaria da Inclusão, onde estão incorporados o Instituto da 
Segurança Social da Madeira e o Instituto do Emprego da Madeira. 
Esta medida terá um impacto mensal de cerca de 8 M/E, oluseja de 
16 milhões de euros em dois meses. 
 
 
 
- Aprovar Resolução que vai permitir duplicar o apoio aos 
trabalhadores independentes até um IAS (Indexante dos Apoios 
Sociais) - 438,81 Euros, recebendo até um IAS pela Segurança 
Social acrescido de idêntico valor, através da medida regional, paga 
através do Instituto do Emprego. 
Ou seja, no sentido de minimizar as dificuldades de rendimento, um 
cidadão que receberia em situação normal 438,00 euros, na Madeira 
receberá até 880,00 Euros. 
Esta medida de apoio duplo será prolongada até ao final do ano, 
dezembro de 2020, para os casos devidamente justificadas com 
perda de rendimentos. 
 
 
- Autorizar a atualização do montante das comparticipações 
mensais por utente devidas pelo Instituto de Segurança Social da 
Madeira às Instituições Particulares de Solidariedade Social e outras 
instituições particulares sem fins lucrativos que lhe são equiparadas 
e que prosseguem atividades sociais na Região Autónoma da 
Madeira. 
A atualização visa reforçar o papel das instituições sociais e o 
trabalho de proximidade que desenvolvem, ainda mais relevante na 
contenção do impacto que a pandemia da doença COVID-19 
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apresenta e que justificou a adoção de um conjunto de medidas de 
caráter extraordinário com o objetivo de apoiar e agilizar a respetiva 
atuação. 
 
 
- Autorizar a celebração de um acordo de cooperação, na 
modalidade de apoio eventual, entre o Instituto de Segurança Social 
da Madeira e Os Especiais – Associação de Inclusão Social, 
atribuindo para o efeito um apoio financeiro no montante de 14.799 
euros.  
 
- Autorizar, a título excecional, para as IPSS e outras entidades de 
apoio social na RAM, que mantêm instrumentos de cooperação com 
o Instituto de Segurança Social da Madeira, cujo funcionamento seja 
abrangido pela aplicação de medida de reabertura, parcial ou total, 
das suas respostas sociais no âmbito da pandemia da COVID-19, a 
continuação do seu financiamento nos termos já definidos na 
Resolução n.º 191/2020, de 14 de abril. 
A resolução agora aprovada mantém para as IPSS e outras 
entidades de apoio social na RAM não afetadas pela presente 
medida de reabertura, parcial ou total, de respostas sociais, os 
procedimentos de comparticipação ao funcionamento das respostas 
sociais desenvolvidas, nos termos dos instrumentos de cooperação 
vigentes. 
 
 
- Aprovar a resolução que institui o dia 27 de junho como Dia 
Regional dos Arquivos e do Património Documental. 
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- Autorizar a expropriação, pelo valor global de 9.290,00 euros, de 
duas parcelas de terreno necessárias à obra de “Construção da 
Ligação entre a E.M. 513 e a E.R. 101 (Fajã do Milho), no Porto da 
Cruz. 
 


