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Resolução n.'803/2017

veu, após análise e verifi-
fetuada ao correspondente
utorizar a implementação

Presidência - O Vlcs-
-PRESDENTE Do exercício da
Presidência, Pedr urt Calado.

Resolução n.'80412017

O facto de se tratar de uma rede muito extensa de ca-
nais, no limite enhe a paisagem humanizada e a floresta

Assim:
Considerando que a importância do sector agrícola no

atual contexto económico, social e ambiental ða Região
Autónoma da Madeira e os elevados condicionatsãros
daquele setor designadamente a reduzida dimensão das

atividade;
Considerando que por via do Contrato de Concessão da

al de águas e

entre,a Regi-
M - Aguas e

dezembro de
S.A.

baixa
tribui
n.o 1

Considerando que o n.o 2 e 3 da Base XV da Concessão
da Exploração e Gestão do Sistema Multimunicipal de
Aguas e de Resíduos da Região Autónoma da Mãdeira,
consagrada no Anexo ao Decreto Legislativo Regional
n.' 17l20l4lM, de 76 de dezembro, refere que "as compen-

Considerando que o n.o 4 da Base XV da Concessão da

a conceder subsídi
públicas no âmbito
tendo em conta o
atividade agrícola na Região Autónoma da Madeira;

respetrvamente;
O Conselho de Governo reunido em plenário em26 de

outubro resolveu:
Ao abrigo do disposto no n.o 3 do artigo 35." do Decreto

Legislativo Regional n!42-N2016llvl, de 30 de dezembro,
que aprova o Orçamento da Região Autónoma da Madeira
parc 2017, em conjugação com o n.o I do art.o 3l.o do De-

27 de outubro de20l7

1 - Autorizar a celebração de um Protocolo enü.e a
Região Autónoma da Madeira e a ARM - Águas e
Resíduos da Madeira, S.A. tendo como objeto a
subsidiação do preço de venda de água de uso pre-
dominante agrícola, cujo valor horário do subsídio
é o que resulta da diferença entre o valor da tarifa e
os preços a praticar ao consumidor final, em con-
formidade com o Anexo da presente resolução.

2 - Mandatar o Vice-Presidente do Governo Regional
e a Secretária Regional do Ambiente e Recursos
Naturais para, em representação da Região Autó-
noma da Madeira, outorgar o referido Protocolo,
que produz efeitos desde a sua assinatura até ao
términus da vigência do Protocolo, cuja minuta faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria Geral da Presidência.

3 - Estabelecer que o valor global previsto a conceder
à ARM - Aguas e Resíduos da Madeira, S.4., não
excederá o montante de € 2.960.000, de acordo
com a seguinte programação financeira:



27 de outubro de20l'7

Ano de 2017 - primeira prestação no valor de
C 2.243.870 (dois milhões duzentos e quarenta e
três mil, oitocentos e setenta euros), a ocorrer até
3l de dezembro;

Ano de 2018 - segunda prestação no valor de
€,716.130 (setecentos e dezasseis mil cento e trinta
euros), a ocotrer até 3l de março, a qual se encon-
tra sujeita a correção em função do número de ho-
ras de água para uso agrícola predominante cons-
tantes em contratos ativos.
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1. CUSTOS INCORR¡DOS cOM A PRESTAçÃO DO SERVTçO (estimailva para2017l

Mercadorias vendidas e matérias consumidas

Fornecimentos e Serviços externos

Gastos com Pessoal

A despesa em causa tem cabimento orçamental em20l7
nas rubricas com a classificação orgânica 48 9 50 01 01, pro-
jeto 5 I 501, classifi cação económica D.05.01.0 1.k0.00, classi-
ficação funcional 245, cenlro financeiro M100501, fonte de
financiamento 111, programa 051, medida 030, inscrita no
Orçamento da Região Autónoma da Madekaparu2}l7.

- O Vrcs-
exercício da

urt Calado.

-124.000,00 €

-496.000,00 €

-3.700.000,00 €

Anexo da Resolução n.' 804/2017, de 26 de outubro

2. NÚMERO DE HORAS DtSTRtBUtDAS (esilmativa para2017)

TOTAL DOS CUSTOS -4.320.000,00 €

Horas de contrato de água agrfcola de propriedade

Horas de contrato de água agrícola de arrendamento

3. TARIFA (dellberação do Conselho de Admlnistração da ARM, S.A" de 31.03.2017)

Tarifa de água de regadio para uso predominantemente agrícola

TOTAL DAS HORAS

4. PREçOS A PRAT|CAR AO CONSUMTDOR FTNAL

Água agrfcola de propriedade (€/h) - consumidor final

Água agrlcola de arrendamento (€/h) - consumidor final

5. VALOR DA BON¡FICAçÃO OO eneçO DE VENDA DE AGUA AGRICOLA

Agua agrfcola de propriedade (€/h) - comparticipação

Agua agrlcola de arrendamento (€/h) - comparticipação

15.140 horas

29.086 horas

44.226 horas

9l,93 € /hora

I 3,53 € /hora

16,50 € /hora

78,40 € lhora

75,43 € lhora


