
	

1	
	

Presidência 
 

Conclusões do Conselho do Governo 
 
 
Data: 22 de agosto de 2019 

 
 
O Conselho do Governo, reunido em plenário, 

tomou as seguintes resoluções: 
 

 

- Louvar publicamente Susana Sousa Gomes, o Clube 
Naval do Funchal e a Associação de Natação da Madeira, 
tendo em conta o excelente resultado obtido pela atleta ao 
sagrar-se Campeã do Mundo de Masters, na modalidade de 
Natação, ao ganhar a Medalha de Ouro na prova de 100 
metros Mariposa, no escalão 40/44 anos. 
Com a obtenção deste resultado, a atleta Susana Sousa 
Gomes prestigiou o nome da Região Autónoma da Madeira. 
 
- Autorizar a celebração de um protocolo de 
desenvolvimento e cooperação cultural com a Associação 
Grupo de Folclore de Ponta do Sol, tendo em vista a 
realização de várias atividades, em 2019. 
No âmbito deste protocolo, será concedida, à referida 
Associação, uma comparticipação financeira que não 
excederá os €5.000,00 (cinco mil euros). 
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- Autorizar a celebração de um protocolo de 
desenvolvimento e cooperação cultural com a Associação 
de Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira, 
tendo em vista a produção e realização de vários projetos, 
em 2019. 
No âmbito deste protocolo, será concedida, à referida 
Associação, uma comparticipação financeira que não 
excederá os €10.000,00 (dez mil euros). 
 
 
- Autorizar a celebração de um protocolo de 
desenvolvimento e cooperação cultural com a associação 
Coro de Câmara da Madeira, tendo em vista a 
concretização de vários concertos de música coral, em 
2019. 
No âmbito deste protocolo, será concedida, à referida 
Associação, uma comparticipação financeira que não 
excederá os €10.000,00 (dez mil euros). 
 
 
- Autorizar a celebração de um protocolo de 
desenvolvimento e cooperação no âmbito da promoção e 
animação turísticas com Grupo de Folclore e Etnográfico da 
Boa Nova, tendo em vista a execução de vários eventos. 
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No âmbito deste protocolo, será concedida, à referida 
Associação, uma comparticipação financeira que não 
excederá os € 13.120,00 (treze mil, cento e vinte euros). 
 
 
- Autorizar a celebração de um protocolo de 
desenvolvimento e cooperação no âmbito da promoção e 
animação turísticas com a Associação Regional de Jet Ski 
e Motonaútica da Madeira, tendo em vista a execução e 
vários eventos. 
No âmbito deste protocolo, será concedida, à referida 
Associação, uma comparticipação financeira que não 
excederá os € 5.000,00 (cinco mil euros). 
 
- Autorizar a celebração de um protocolo de 
desenvolvimento e cooperação cultural com a associação 
Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova, tendo em 
vista a concretização de vários projetos. 
No âmbito deste protocolo, será concedida, à referida 
Associação, uma comparticipação financeira que não 
excederá os €5.000,00 (cinco mil euros). 
 
 
- Expropriar, pelo valor global de 17.793,48 euros uma 
parcela de terreno necessária à obra “Construção da Via 
Rápida Camara de Lobos – Estreito de Câmara de Lobos”. 
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- Adquirir pelo valor global de 32.660 euros uma parcela de 
terreno necessária à obra “Canalização do Ribeiro da 
Corujeira (2ª Fase) - Monte”. 
 
- Autorizar tomar de arrendamento à “Sociedade de 
Desenvolvimento do Norte da Madeira”, uma divisão 
destinada a serviços, localizada no piso 1 do “Centro Cívico 
de Santana”, para a instalação de infraestruturas 
educacionais. 
 
- Autorizar tomar de arrendamento à “Sociedade de 
Desenvolvimento do Norte da Madeira”, uma divisão 
destinada a serviços, localizada no piso 1 do “Centro Cívico 
de Santana”, para a instalação do Serviço de Finanças do 
Concelho de Santana. 
 
 


