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Conclusões do Conselho do Governo 
 
 
Data: 17 de abril de 2019 

 
 
O Conselho do Governo, reunido em plenário, tomou as 

seguintes resoluções: 
 
 

- Autorizar a celebração de um contrato-programa, para 

funcionamento, com a Casa do Povo do Santo da Serra, atribuindo, 

para o efeito, um apoio financeiro, a título de adiantamento, até ao 

montante máximo de 11.620,60 € (onze mil seiscentos e vinte euros 

e sessenta cêntimos). 

 
- Autorizar a celebração de cinco contratos-programa – Componente 

de Eventos/Projetos, com a Casa do Povo de São Gonçalo, Casa 

do Povo de São Martinho, Casa do Povo de São Roque, Casa do 

Povo do Monte e Casa do Povo do Imaculado Coração de Maria, 

atribuindo, para o efeito, um apoio financeiro total até ao montante 

máximo de 160.630,00 € (cento e sessenta mil e seiscentos e trinta 

euros). 
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- Autorizar a celebração de dois contratos-programa com a 

Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira - 

ACAPORAMA – Componente de Eventos/Projetos, atribuindo, para 

o efeito, um apoio financeiro até ao montante máximo de 33.193,09 

€ (trinta e três mil e cento e noventa e três euros e nove cêntimos). 

 

- Autorizar a celebração de contratos-programa com as Associações 

Humanitárias de Bombeiros Voluntários da Região Autónoma da 

Madeira, cuja constituição esteja devidamente homologada, com 

vista à atribuição de uma comparticipação financeira mensal, com 

início na data de assinatura do respetivo contrato programa e termo 

em dezembro de 2019, exceto o da Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários Madeirenses, que terá início após a decisão 

de Visto Prévio pela Secção Regional da Madeira do Tribunal de 

Contas e termo em dezembro de 2019, nos termos do quadro 

seguinte:  

 

 

Associação Beneficiada Comparticipação Financeira 

AHBV da Calheta  261.288,00€ 

AHBV de Câmara de Lobos  344.604,00€  

AHBV Madeirenses  930.000,00€ 
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AHBV do Porto Santo  182.181,00€ 

AHBV da Ribeira Brava e 

Ponta do Sol 
 319.187,00€ 

AHBV de Santana  235.050,00€ 

AHBV de São Vicente e Porto 

Moniz 
 307.690,00€ 

Total  2.580.000,00€ 

 

Os contratos-programa a celebrar com as Associações 

Humanitárias de Bombeiros Voluntários da Região Autónoma da 

Madeira efetivam-se na data da sua assinatura e vigoram até 31 de 

dezembro do presente ano, com exceção da Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários Madeirenses, que terá início 

após a decisão de Visto Prévio pela Secção Regional da Madeira do 

Tribunal de Contas e termo em dezembro de 2019.  

 

 

- Autorizar a celebração de um contrato-programa com a Associação 

de Natação da Madeira, tendente a assegurar a edição do livro 

«Natação Madeirense», em 2019. Uma obra que abarcará diversos 

marcos históricos desta modalidade desportiva, na Região. 
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No âmbito deste contrato-programa, será concedida, à referida 

Associação, uma comparticipação financeira que não excederá os 

€19.000,00 (dezanove mil euros). 

 

 

- Autorizar o subarrendamento por ajuste direto à Associação 

Barmen da Madeira, da fração individualizada pela letra “D”, 

destinada a cafetaria integrada no “Museu Quinta das Cruzes”. 

 

 

- Autorizar a celebração do contrato-programa entre a Região 

Autónoma da Madeira e o Município da Ribeira Brava, tendo em 

vista a atribuição de apoio financeiro, destinado a cofinanciar a 

“requalificação da Avenida Engenheiro Ribeiro Pereira – Vila da 

Ribeira Brava”. Decorrente da intempérie de 20 de fevereiro de 

2010, no montante máximo de 3.237.338,86 euros. 

 

 


