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2. Para a prossecução do projeto pl'evisto no número
antelior', conceder à Delegação da Madeira da
Associação Alzheirner Portugal, uma compartici-
pação financeira que não excederá o valor de
23.000,00 EUR (vinte e três mil euros).

3. O Contrato-Progl'ama a celebral com a Delegação
da Madeira da Associação Alzheimel Portugal,
produz efeitos desde a data da sua assinatura até 3 I
de dezembro de2017.

4. Aplovar a minuta do Contrato-Programa, que faz par'-

te integ'ante da prcsente Resolução e que fìca arqui-
vada na Secretaria Geral da Presidênci4 pala atribui-
ção do apoio fìnanceiro plevisto nesta Resolução.

5. Mandatar o Secretár'io Regional da Saúde para, em
representação da Região Autónoma da Madeira,
homologar o Contrato-Pt'ogl'ama, que será outorga-
do pelas paltes.

6. As despesas resultantes do Contrato-Programa a
celebrar têm cabimento or'çamental no Projeto
50491.0001, Medida 28, ClassilÌcação Económica
04.07.01.00,00 do Orçamento Privativo do Institu-
to de Administração da Saúde e Assuntos Sociais,
IP-RAM. compromisso n.' 20 I 7.01 . I 6.00l .
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Resolução n." 189/2017

O Conselho do Govelno leunido em plenário em 30 de
março de 2017, r'esolveu:

Mandatar o Secretário Rcgional dc Aglicultura e Pescas
para, em leplesentação da Iìegião Autónoma da Madeira,
participar na Assembleia Gcral Universal, convocada sem a
observância dc l'olmalidades pr'évias, da Sociedade Comer-
cial denominada "Cesba - Empresa de Gestão do Sectol da
Banana, Lda.", com o numero de identificação e t'natricula
5ll 278 241, que ter'á lugar na Avenida Arriaga, n." 21,
Letla 4,5.o andar, freguesia da Sé, Funchal, no dia 31 de
mar'ço de 2017, pelas l8:00 horas, podendo delibelar, nos
termos e condições que melhor considelar convenientes,
sobre todos os assuntos da ordem de trabalhos anexa à
presente resolução e que faz parte integrante da mesma para
todos os efeitos legais e fica arquivada na Secletaria-Geral
da Plesidência.
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Resolução n." 190/2017

Considerando que pelo Decreto Legislativo Regional
n.' 6120061M de 14 de março, altelado e aditado pelo De-
creto Legislativo Regional n." l4/20101M, de 5 de agosto,
foi criado o CAIIAM - Centlo de Abate da Região Autó-
noma da Madeila, EPERAM, ao qual fbi cornetido o direito
de explolar e administrar o Centro de Abate do Santo da
Serra, o Centro de Abate do Porto Santo, bem como todos
os centros de abate de natureza pública que possam scr
criados na Região Autónoma da Madeila;
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Considerando que no exercício das atividades de intc-
resse público que lhe estão confiadas no domínio dos selvi-
ços do abate de animais da espécie bovina, suína, caplina e

cunídea e lespetivas atividades complementares e/ou aces-
sórias correspondentes ao exercício de 2016, existe um
difèrencial entre o tarifário proposto e o tarilário em vigor'
para os selviços de abate e pleparação de carcaças, de
transporte e distribuição de carcaças e ainda de opelaçoes
necessárias à eliminação de resíduos;

Considerando que o altigo 38.o do Decleto Legislativo
Regional n.' 42-Al20l6lM, de 30 de dezemblo e no n.o I do
artigo 5.' do Decreto-Lei n.' 16712008, de 26 de agosto.
altelado pela Lei n." 6412013, de 27 de agosto, aplicável à
Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo
Regional n.' lll20l4lM, de 20 de agosto. prevê que a Rcgi-
ão Autónoma da Madeira pode recoller à celeblação de
contratos com as culplcsas púrblicas legionais quc prcstem
selviço público, conlemplando, designadamente, a atlibui-
ção de indemnizações compensatórias na medida do estli-
tamente necessár'io à prossecução do interesse público, após
parecer vinculativo prévio da Secretaria Regional do Plano
e Finanças, aplicando plogressivamente o critér'io do utili-
zadol pagador.

O Conselho de Governo leunido ern plenár'io em 30 de
março de 2017, resolvcu:

l. Ao abrigo do disposto no artigo 38.o do Decreto Lc-
gislativo Regional n.' 42-Al20l6lM, de 30 de de-
zcmbl'o e no n.o I do artigo 5.o do Decleto-Lei
n.' 16712008, de 26 de agosto, alterado pcla l-ei
n.' 6412013, de 27 de agosto, aplicável à Região Au-
tónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regio-
nal n.o 1 ll20l4lM, de 20 de agosto, autorizar a celc-
blação de um protocolo com o CARAM - Centlo dc
Abate da Região Autónoma da Madeira. EPERAM,
tendo em vista a atl'ibuição de uma indemnização
compensatória ao Scgundo Outorgante decollente
das atividades de intelesse público quc lhe estão
conliadas no domínio dos scrviços do abate de ani-
mais da espécie bovina, suína, caplina c cunídea e

respctivas atividades complcmcntalcs e/ou acessó-
lias collespondentes ao cxercício de2017.

2. Para a plossecução do previsto no número anterior'.
concedel ao CARAM - Centlo de Abate da Iìcgião
Autónoma da Madeira, EPERAM, uma compalti-
cipação financeira que não poderá ultrapassal o
montante máximo de € 425.000,00 (quatrocentos e
vinte e cinco mil euros), refbrente ao ano de 2017.
de acordo com a seguinte programação financeira:
a) ablil de 2017, no montante de € 125.264,00

(cento e vinte e cinco mil, duzentos e sessenta
e quatro euros);
rnaio de 2017, no r.nontante de € 50.000,00
(cinquenta mil eulos);
jtrnlro dc 2017. no montantc dc € 50.000.00
(cinquenta mil euros);
julho de 2017, t-to lnontante dc € 50.000,00
(cinquenta mil euros);
agosto de 2017, no uìontante de € 50.000,00
(cinquenta mil eulos);
seternbro de 2017, no montante de € 50.000,00
(cinquenta mil eulos);
ontubro de 2017 , no montarìte de € 49.736,00
(quarenta e nove mil setecentos e tlinta e seis
euros).
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-t O plotocolo a celebral conl o CARAM - Centro de
Abate da Região Autónoma da Madeila, EI'}ERAM
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produz efeitos desde a data da sua assinatura até 3 I
de janeiro de 201 8.

4. Aprovar a minuta do protocolo, que faz parte inte-
glante da presente Resolução e que frca arquivada
na Secretaria-Geral da Presidência.

5. Mandatar os Secretários Regionais das Finanças e
da Administração Pública e de Agricultura e Pes-
cas, para em representação da Região Autónoma da
Madeira, elaborarem o respetivo processo e outor-
garem o protocolo.

3l de março de2017

6, As despesas resultantes do protocolo a celebrar
têm cabimento orçamental em 2077, na Classifi-
cação Orgânica 50 0 0l 0l 00, Classificação
Funcional 3.1. I, Classificação Económica
D.04.04.03.M0.80, programa 051, medida 060,
fonte de financiamento l l l, Cabimento
n." CY41705839 e declaração de compromisso
com o número CY51705843.
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