
 REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA JORNAL OFICIAL Segunda-feira, 16 de setembro de 2019     Série  Número 150  Sumário PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL Resolução n.º 677/2019 Aprova a minuta do contrato de concessão de benefícios fiscais, a celebrar entre a Região, representada pelo Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, e a empresa Hospital Particular da Madeira, S.A., à qual se atribui um crédito de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), para a atividade desenvolvida no âmbito do projeto.  Resolução n.º 678/2019 Autoriza a aquisição, pela via do direito privado, da parcela de terreno n.º 376 letra “B”, da planta parcelar da obra de “Construção da Via Rápida - Funchal/Aeroporto -  - 2.ª Fase - Troço Cancela/Aeroporto - Alterações ao Projeto”.  Resolução n.º 679/2019 Autoriza a aquisição, pela via do direito privado, da parcela de terreno n.º 82/4, da planta parcelar da obra de “Reconstrução e Regularização da Ribeira de São João -  - Troço Urbano de Montante - Setores 1 a 4”.  Resolução n.º 680/2019 Autoriza a aquisição, pela via do direito privado, da parcela de terreno n.º 166, da planta parcelar da obra de “Construção da E.R. 101, entre a Calheta e os Prazeres - 2.ª Fase - Troço Estreito da Calheta/Prazeres”.  Resolução n.º 681/2019 Retifica o ponto n.º 1 da Resolução n.º 273/2011, de 3 de março, alterado pela Resolução n.º 411/2019, de 27 de junho.  Resolução n.º 682/2019 Procede à resolução do contrato de arrendamento da cafetaria localizada na Fortaleza São João Batista (Fortaleza do Pico).  Resolução n.º 683/2019 Autoriza a alteração do contrato-programa celebrado com a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A., em 19 de julho de 2016 e alterado em 05/07/2017 em 07/05/2018 e em 07/03/2019, nomeadamente no que diz respeito ao reescalonamento da comparticipação financeira concedida no montante máximo de € 7 791 581,21.  Resolução n.º 684/2019 Autoriza a celebração de 2 contratos-programa com a Casa do Povo de Câmara de Lobos e de São Roque do Faial da Região Autónoma da Madeira, com vista a assegurar o seu funcionamento no ano de 2019, bem como a prossecução das atividades de promoção do desenvolvimento social, económico e cultural.  Resolução n.º 685/2019 Autoriza a celebração de um contrato-programa com a Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, designada por ACAPORAMA, com vista a assegurar o seu funcionamento no ano de 2019, bem como a prossecução das atividades de promoção do desenvolvimento social, económico e cultural. 
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 Resolução n.º 686/2019 Autoriza a celebração de um contrato-programa com a IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM (IHM, EPERAM), tendo em vista a atribuição de uma comparticipação financeira, a fundo perdido pela Região a esta, destinada à realização de estudos e projetos associados a novas obras, visando colmatar o défice que se verifica em termos de habitações com fins sociais destinadas ao realojamento de famílias carenciadas.  Resolução n.º 687/2019 Autoriza a celebração de contrato-programa com a Casa do Povo de Santana tendo em vista a definição do processo de cooperação financeira entre as partes outorgantes para a prossecução do 35.º Festival Regional de Folclore - 24 Horas a Bailar, realizado no ano de 2019.  Resolução n.º 688/2019 Autoriza o pagamento de indemnizações ao convencionado “15.º Conjunto de Agricultores a Indemnizar - Cultura da Bananeira”, no valor de € 46.199,99.  Resolução n.º 689/2019 Autoriza a dispensa de consulta ao mercado imobiliário para o procedimento inerente à prossecução dos fins referidos, do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, adquirir, a título oneroso, o direito de propriedade sobre o prédio rústico localizado ao sítio Matos do Fora, freguesia e município do Porto Santo.  Resolução n.º 690/2019 Autoriza a celebração do contrato de concessão de utilização privativa de uma parcela de terreno do domínio público marítimo, localizado no sítio da Casa Branca, freguesia de S. Martinho, município do Funchal, através da Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, e a Associação denominada “Clube de Turismo da Madeira”, por um prazo de 30 anos.  Resolução n.º 691/2019 Autoriza a celebração de um Protocolo de Cooperação entre a Região, através da Secretaria Regional da Saúde, o Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM) e a Associação Nacional das Farmácias (ANF), para o fornecimento de medicamentos e produtos de saúde aos beneficiários do Serviço de Assistência na Doença da Guarda Nacional Republicana (SAD/GNR), através do qual o IASAÚDE, IP-RAM garante o adiantamento do pagamento da comparticipação do Estado no preço dos medicamentos e produtos de saúde, dispensados aos beneficiários do SAD/GNR na Região.  Resolução n.º 692/2019 Autoriza a renovação, entre o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E. e a “Gaveta Secular - Unipessoal, Lda.”, de um contrato de arrendamento não habitacional de duração limitada em vigor relativo à fração autónoma “A” - R/C situada no rés-do-chão do prédio urbano sito na Rua Alferes Veiga Pestana, n.ºs 5, 7 e 9 da Freguesia de Santa Luzia, 9050-079 Funchal, pelo período de 1 de julho de 2019 até 30 de junho de 2020, com a renda mensal de € 3.191,28.  Resolução n.º 693/2019 Autoriza a celebração de um acordo de cooperação, na modalidade de apoio eventual, entre o Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, designado de ISSM,  IP-RAM e a associação denominada Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava - AD Brava, relativo ao funcionamento da Instituição no ano de 2019.  Resolução n.º 694/2019 Autoriza o pagamento da indemnização, a título de danos emergentes, calculada pelo período adicional de 90 dias de encerramento já decorrido, aos titulares dos estabelecimentos comerciais afetados pelos trabalhos de execução da empreitada de “Reparação e Reforço das Estruturas de Contenção do Talude Sobranceiro ao Porto de Recreio da Calheta”.  
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 Resolução n.º 695/2019 Autoriza a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação cultural com a associação denominada associação Agência de Promoção da Cultura Atlântica (APCA), com efeitos desde a data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2019, tendo em vista a produção e realização do Festival MADEIRADIG, em 2019.  Resolução n.º 696/2019 Autoriza a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação cultural com a associação denominada AFERAM - Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma da Madeira, com efeitos desde a data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2019, tendo em vista a organização e realização do projeto que consiste na inventariação e divulgação do Traje Tradicional e Popular da Madeira, em 2019.  Resolução n.º 697/2019 Autoriza a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação no âmbito da promoção e animação turísticas com a associação denominada ATMAD -  - Associação de Ténis da Madeira, tendo em vista a execução do projeto “Campeonato Nacional Absoluto em Ténis 2019”.  Resolução n.º 698/2019 Autoriza a celebração de um contrato-programa de dinamização cultural com a associação denominada Associação de Bandolins da Madeira, com efeitos desde a data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2020, tendo em vista a realização e desenvolvimento do projeto denominado Festival Internacional de Bandolins da Madeira (4.ª e 5.ª edições), e produção de um Showcase Artístico para a Promoção Cultural Multimédia do Bandolim Madeira, nos anos de 2019 e 2020.  Resolução n.º 699/2019 Viabiliza a capacidade máxima de 176 camas para o empreendimento turístico a construir e a classificar no grupo dos hotéis de 4 estrelas, que a sociedade comercial, Vintage Destiny Boutique Hotel Lda, apresentou e pretende concretizar na Rua Bela de São Tiago com os números de polícia 75, 77, 79, 44B e 46, na Freguesia de Santa Maria Maior, município do Funchal.  Resolução n.º 700/2019 Autoriza a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação cultural com a associação denominada Associação Cultural da Escola de Dança do Funchal, com efeitos desde a data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2019, tendo em vista a produção de um filme intitulado “Posso olhar por ti”, em 2019.  Resolução n.º 701/2019 Autoriza a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação cultural com a associação denominada associação Grupo Coral do Arco da Calheta, com efeitos desde a data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2019, tendo em vista a concretização do projeto que consiste na produção e organização do I.º Festival de Grupos Corais da RAM - João Victor Costa, em 2019.  Resolução n.º 702/2019 Louva publicamente o Atleta madeirense Marcos Freitas, do Fakel Gazprom (Rússia), a Seleção Nacional, Técnico e Dirigentes da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa.  Resolução n.º 703/2019 Autoriza a celebração de contratos simples relativos a vários estabelecimentos de educação, de modo a comparticipar nos custos com o funcionamento e ação social educativa (apoios sociais) dos mesmos, com vista à promoção e desenvolvimento da sua atividade no âmbito das valências creche e jardim de infância.  Resolução n.º 704/2019 Autoriza a celebração do acordo de cooperação com a entidade denominada Centro Social e Paroquial de Santa Cecília - Infantário de Santa Cecília, de modo a comparticipar nos custos com o funcionamento e ação social educativa (apoios sociais) do estabelecimento de educação de que é titular, com vista à promoção e desenvolvimento da sua atividade no âmbito das valências creche e jardim de infância. 



4    Número 150 16 de setembro de 2019  PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL  Resolução n.º 677/2019  Considerando o disposto no Decreto Legislativo Regional n.º 24/2016/M que adaptou à Região Autónoma da Madeira os regimes de benefícios fiscais aprovados no Código Fiscal do Investimento, previsto no Decreto-Lei  n.º 162/2014, de 31 de outubro, criando o Código Fiscal do Investimento da Região Autónoma da Madeira; Considerando que é determinante o incentivo à atividade empresarial, nomeadamente através da promoção da competitividade e do apoio ao investimento, criando-se assim condições para um crescimento sustentável; Considerando que o investimento produtivo, nos mais variados setores, é essencial ao desenvolvimento da economia regional; Considerando que o projeto de investimento apresentado pelo promotor Hospital Particular da Madeira, S.A., pelo seu mérito, demonstra especial interesse para a economia regional e reúne as condições necessárias para a concessão dos benefícios fiscais contratuais ao investimento legalmente previstos. Assim, o Conselho de Governo reunido em plenário em 12 de setembro de 2019, resolve: Aprovar a minuta do contrato de concessão de benefícios fiscais, a celebrar entre a Região Autónoma da Madeira, representada pelo Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, e a empresa Hospital Particular da Madeira, S.A., com o número de pessoa coletiva 513 606 661, à qual se atribui um crédito de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), para a atividade desenvolvida no âmbito do projeto cuja minuta faz parte integrante desta resolução e ficará arquivada na Secretaria Geral da Presidência.  Presidência Do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado De Albuquerque   Resolução n.º 678/2019  Considerando a execução da obra de “Construção da Via Rápida - Funchal/Aeroporto - 2.ª Fase - Troço Cancela/Aeroporto - Alterações ao Projeto”; Considerando que a prossecução do interesse público inerente a esta obra torna indispensável a aquisição de bens imóveis de propriedade privada;   Considerando que foi firmado acordo entre a entidade adquirente e a parte cedente quanto ao montante indemni-zatório apurado, no âmbito da tentativa de aquisição por via do direito privado.  O Conselho do Governo reunido em plenário em 12 de setembro de 2019, resolve:  1.  Adquirir, pela via do direito privado, nos termos do artigo 11.º do Código das Expropriações, pelo valor global de € 16.352,85 (dezasseis mil e trezentos e cinquenta e dois euros e oitenta e cinco cêntimos), a parcela de terreno n.o 376 letra “B”, da planta parcelar da obra, cujo titular é João Tiago Bettencourt Vieira.  2.  Aprovar a minuta de escritura de aquisição.  3.  Mandatar o Vice-Presidente do Governo Regional para, em representação da Região Autónoma da Madeira, outorgar a respetiva escritura. 
4.  Determinar que a presente despesa tem cabimento no orçamento da Região Autónoma da Madeira, na Classificação Orgânica 43 9 50 02 02, Projeto 50153, Classificação Económica 07.01.01.A0.A0, complementada com o respetivo n.o de compro-misso.  Presidência Do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado De Albuquerque   Resolução n.º 679/2019  Considerando a execução da obra de “Reconstrução e Regularização da Ribeira de São João - Troço Urbano de Montante - Setores 1 a 4”; Considerando que a prossecução do interesse público inerente a esta obra torna indispensável a aquisição de bens imóveis de propriedade privada;   Considerando que foi firmado acordo entre a entidade adquirente e a parte cedente quanto ao montante indemnizatório apurado, no âmbito da tentativa de aquisição por via do direito privado.  O Conselho do Governo reunido em plenário em 12 de setembro de 2019, resolve:  1.  Adquirir, pela via do direito privado, nos termos do artigo 11.º do Código das Expropriações, pelo valor global de € 1.290,00 (mil e duzentos e noventa euros), a parcela de terreno n.o 82/4, da planta parcelar da obra, cujo titular é o CLUBE FUTEBOL ANDORINHA DE SANTO ANTÓNIO.  2.  Aprovar a minuta de escritura de aquisição.  3.  Mandatar o Vice-Presidente do Governo Regional para, em representação da Região Autónoma da Madeira, outorgar a respetiva escritura.  4.  Determinar que a presente despesa tem cabimento no orçamento da Região Autónoma da Madeira, na Classificação Orgânica 43 9 50 02 02, Projeto 50153, Classificação Económica 07.01.01.A0.A0, complementada com o respetivo n.o de compro-misso.  Presidência Do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado De Albuquerque   Resolução n.º 680/2019  Considerando a execução da obra de “Construção da E.R. 101, entre a Calheta e os Prazeres - 2.ª Fase - Troço Estreito da Calheta/Prazeres”; Considerando que a prossecução do interesse público inerente a esta obra torna indispensável a expropriação de bens imóveis de propriedade privada;   Considerando que foi firmado acordo entre a entidade adquirente e a parte cedente quanto ao montante indemnizatório apurado, no âmbito da tentativa de aquisição por via do direito privado;  Considerando que foi celebrado um contrato promessa de compra e venda referente à parcela n.º 166, entre a Região Autónoma da Madeira e João Cardoso Garcês e mulher Maria José Mendes Velar Garcês, encontrando-se efetuada a liquidação da importância mencionada no referido contrato. 



16 de setembro de 2019    Número 150  5  O Conselho do Governo reunido em plenário em 12 de setembro de 2019, resolve:  1.  Adquirir, pela via do direito privado, nos termos do artigo 11.º do Código das Expropriações, pelo valor global de € 19.750,00 (dezanove mil e setecentos e cinquenta euros), a parcela de terreno n.o 166, da planta parcelar da obra, cujos titulares são: João Cardoso Garcês e mulher Maria José Mendes Velar Garcês.  2.  Aprovar a minuta de escritura de aquisição.  3. Mandatar o Vice-Presidente do Governo Regional para, em representação da Região Autónoma da Madeira, outorgar a respetiva escritura.  4.  A presente despesa teve enquadramento orça-mental na Secretaria 06 Capítulo 50, Divisão 04, Subdivisão 15, Classificação Económica 07.01.01.  Presidência Do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado De Albuquerque   Resolução n.º 681/2019  Considerando que pela Resolução n.º 273/2011, de 3 de março, alterada pela Resolução n.º 411/2019, de 27 de junho, o Conselho do Governo aprovou a expropriação amigável e o respetivo montante indemnizatório referente às parcelas de terreno n.ºs 157/2, 157/3 e 157/7, necessárias à obra de “Construção da Via Rápida Câmara de Lobos -  - Estreito de Câmara de Lobos”; Considerando que, posteriormente às referidas Resoluções e face às alterações efetuadas no projeto da obra, verificou-se uma alteração da área a expropriar, assim como o ajustamento do montante indemnizatório, o qual foi aceite pela parte expropriada.   O Conselho do Governo reunido em plenário em 12 de setembro de 2019, resolve:  1.  Promover a alteração do ponto n.º 1 da Resolução n.º 273/2011, de 3 de março, alterado pela Resolução n.º 411/2019, de 27 de junho, o qual passa a ter a seguinte redação:  “1.  Expropriar, nos termos do artigo 90.º do Código das Expropriações, pelo valor global de 98.444,22€ (noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro euros e vinte e dois cêntimos), as parcelas de terreno n.ºs 157/2, 157/3 e 157/7, da planta parcelar da obra, cuja titular é a empresa denominada por QUINTA DO ESTREITO - - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURÍS-TICOS S.A.”.   2.  Aprovar a minuta de escritura de expropriação amigável.  3.  Mandatar o Vice-Presidente do Governo Regional para, em representação da Região Autónoma da Madeira, outorgar a respetiva escritura.  4.  Determinar que a presente despesa tem cabimento no orçamento da Região Autónoma da Madeira, na Classificação Orgânica 43 9 50 02 02, Projeto 
50153, Classificação Económica 07.01.01.A0.A0, complementada com o respetivo n.o de compro-misso.  Presidência Do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado De Albuquerque   Resolução n.º 682/2019  Considerando que precedido do procedimento de Hasta Pública n.º 3/2018/PAGESP de arrendamento do espaço comercial localizado na Fortaleza de São João Batista, cujo ato público foi realizado a 6/07/2018 e ratificado pela Resolução do Conselho do Governo n.º 494/2018, aprovada em reunião de 8 de agosto pelo Conselho do Governo Regional; Considerando que foi adjudicado à sociedade por quotas “Sinónimo Curioso” o contrato de arrendamento da cafetaria localizada na Fortaleza São João Batista, pelo prazo de 5 anos, renovável por períodos sucessivos de 1 ano, até um máximo de 5 renovações, mediante o pagamento de uma renda mensal de € 2.050,00, cujo pagamento deveria ser assegurado até o dia 8 de cada mês;  Considerando que, desde o mês de março do ano em curso, a arrendatária deixou de proceder ao pagamento regular da renda devida; Considerando que a arrendatária foi, reiteradamente, interpelada para proceder ao pagamento voluntário dos valores em dívida, não tendo surtido qualquer efeito; Considerando que a dívida da arrendatária para com a Região, à data, ascende à quantia global de € 12.300,00, acrescida de juros legais;  Considerando que, de acordo ao previsto no n.º 3 do artigo 1083.º do Código Civil, é inexigível ao senhorio a manutenção do arrendamento em caso de mora igual ou superior a três meses no pagamento da renda, encargos ou despesas que corram por conta do arrendatário (…)”; Considerando que está assim salvaguardado o interesse público. O Conselho do Governo reunido em plenário em 12 de setembro de 2019, resolve:  1.  À luz dos critérios expostos e dos princípios basilares que norteiam a Administração Pública, concretamente o princípio da legalidade e da prossecução do interesse público, previsto no artigo 3.º e 4.º do Código do Procedimento Administrativo e ao abrigo do disposto nos n.ºs 1, 3 e 4 do artigo 1083.º do C. Civil, conjugado com os artigos 39.º e 40.º do DLR n.º 7/2012/M, de 20/04, alterado e republicado pelo DLR n.º 24/2017/M, de 3/08, proceder à resolução do contrato de arrendamento da cafetaria localizada na Fortaleza São João Batista (Fortaleza do Pico);  2.  Mandatar a Direção Regional do Património e Informática para proceder à comunicação da arrendatária, da cessação do contrato por resolução, nos termos do n.º 2 do artigo 1084.º do Código Civil, conjugado com o artigo 9.º da Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, na sua atual redação;  3.  Mandatar a supra mencionada Direção Regional, para promover o respetivo processo judicial de cobrança dos valores em dívida.  Presidência Do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado De Albuquerque 



6    Número 150 16 de setembro de 2019  Resolução n.º 683/2019  Considerando que o Conselho de Governo, através da Resolução n.º 376/2016, de 18 de julho, autorizou ao abrigo do disposto no artigo 34.º do Decreto Legislativo Regional n.º 17/2015/M, de 30 de dezembro, que aprova o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2016, em conjugação com o artigo 49.º da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, aprovada pela Lei Orgânica  n.º 2/2013, de 2 de setembro, alterada pela Lei n.º 82- -B/2014, de 31 de dezembro, a celebração de um contrato- -programa com a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A. tendo em vista a comparticipação de despesas de investimento decorrentes dos danos causados pelo temporal ocorrido no dia 10 de dezembro de 2013; Considerando que o Conselho de Governo, através das Resoluções n.ºs 399/2017, de 30 de junho, 270/2018, de 4 de maio, 80/2019, de 25 de fevereiro, com as retificações introduzidas pela Resolução n.º 111/2019, de 4 de março, autorizou as alterações da programação financeira do mesmo, encontrando-se a mesma, no entanto, desajustada da execução por força da aplicação obrigatória das regras da contratação pública aos projetos a financiar e da necessidade de reajustamento dos valores afetos a cada projeto; Considerando que a presente reprogramação não acarreta qualquer encargo adicional no que concerne ao montante global dos projetos. O Conselho do Governo reunido em plenário em 12 de setembro de 2019, resolve:  1.  Autorizar, ao abrigo do disposto nos artigos 29.º, 32.º e 34.º do Decreto Legislativo Regional  n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2019, em conjugação com o artigo 49.º da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, aprovada pela Lei Orgânica n.º 2/2013, de 2 de setembro, alterada pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, conju-gado com a cláusula quinta do contrato-programa, a alteração do contrato-programa celebrado com a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A., em 19 de julho de 2016 e alterado em 05/07/2017 em 07/05/2018 e em 07/03/2019, nomeadamente no que diz respeito ao reescalonamento da comparticipação financeira concedida no montante máximo de € 7 791 581,21 (sete milhões setecentos e noventa e um mil quinhentos e oitenta e um euros e vinte e um cêntimos), que passa a ter a seguinte programação financeira: a)  2016 - € 251 642,42 (duzentos e cinquenta e um mil seiscentos e quarenta e dois euros e quarenta e dois cêntimos); b)  2017 - € 223 524,23 (duzentos e vinte e três mil quinhentos e vinte e quatro euros e vinte e três cêntimos); c)  2018 - € 216 410,56 (duzentos e dezasseis mil quatrocentos e dez euros e cinquenta e seis cêntimos); d)  2019 - € 2 566 840,00 (dois milhões quinhentos e sessenta e seis mil oitocentos e quarenta euros); e)  2020 - até € 4 533 164,00 (quatro milhões quinhentos e trinta e três mil cento e sessenta e quatro euros).  2.  Determinar que o contrato-programa celebrado passe a produzir efeitos desde a data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2020. 
3.  Aprovar a minuta de alteração do contrato- -programa, que faz parte integrante da presente Resolução e que fica arquivada na Secretaria-Geral da Presidência.  4.  Mandatar o Vice-Presidente do Governo para, em representação da Região Autónoma da Madeira, outorgar a alteração do contrato-programa.  5. As despesas resultantes do contrato-programa a celebrar têm cabimento orçamental, em 2019, no Orçamento da Vice-Presidência do Governo Regional da Madeira, Capítulo 50 Divisão 01 Subdivisão 03, Classificação Orgânica 43 50 01 03 Classificação Económica D.08.04.03.00.00, Programa 052, Projetos 51460, 51461, 51466, 51568, Medida 040, Área Funcional 336, Fonte de financiamento 192, compromisso n.º CY51903441; CY51914439 e CY51914441.  Presidência Do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado De Albuquerque   Resolução n.º 684/2019  Considerando que as Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira têm desempenhado um papel preponderante no desenvolvimento social e cultural da comunidade da sua área de influência, atividade essa reconhecida por declaração pública;  Considerando que as receitas próprias das Casas do Povo se manifestam insuficientes para fazer face às despesas inerentes à sua atividade de promoção dos associados e desenvolvimento da comunidade, cujo mérito é socialmente reconhecido;  Considerando que tais despesas, quer de funcionamento quer com a conservação e reparação dos equipamentos de apoio às diferentes atividades, constituem um esforço meritório indispensável à prossecução dos objetivos de serviço público por parte das Casas do Povo;  Considerando a importância de que se reveste o associativismo, o voluntariado dos sócios das Casas do Povo e o papel primordial que lhes é atribuído no âmbito do desenvolvimento local, sendo do interesse público a viabilização da sua ação; Considerando que, através da Resolução n.º 77/2019, de 25 de fevereiro, foi concedido, a título de adiantamento, um apoio financeiro, às Casas do Povo abaixo identificadas; Considerando que, nesse sentido, urge conceder o apoio financeiro às mesmas, para o presente ano, tendo em conta, contudo, o montante já atribuído a título de adiantamento, nos termos da referida Resolução n.º 77/2019, de 25 de fevereiro. Nestes termos, o Conselho de Governo reunido em plenário em 12 de setembro de 2019, resolve:  1.  Autorizar, ao abrigo do disposto no artigo 34.º do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2019 e no Regula-mento de Atribuição do Apoio Financeiro às Casas do Povo e Associações da Região Autónoma da Madeira, aprovado pela Resolução n.º 622/2016, de 8 de setembro, alterado pelas Resoluções  n.ºs 143/2017, de 16 de março, e 482/2018, de 2 de agosto, a celebração de 2 contratos-programa com as Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, identificadas no Anexo a esta Resolução, que faz 



16 de setembro de 2019    Número 150  7  parte integrante da mesma, com vista a assegurar o seu funcionamento no ano de 2019, bem como a prossecução das atividades de promoção do desenvolvimento social, económico e cultural.  2.  Para a prossecução das atividades previstas no número anterior, conceder às Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira um apoio financeiro, até ao montante máximo de € 61.838,72 (sessenta e um mil e oitocentos e trinta e oito euros e setenta e dois cêntimos), ao qual é deduzido o montante de  € 25.339,86 (vinte e cinco mil e trezentos e trinta e nove euros e oitenta e seis cêntimos), concedido a título de adiantamento, o que perfaz o montante máximo de € 36.498,86 (trinta e seis mil e quatrocentos e noventa e oito euros e oitenta e seis cêntimos), discriminado no Anexo a esta Resolução, que faz parte integrante da mesma.  3.  Os contratos-programa a celebrar com as Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira produzem efeitos desde a data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2019. 4.  Aprovar a minuta de contrato-programa, que faz parte integrante da presente Resolução e que fica arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.  5.  Mandatar a Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais para, em representação da Região Autónoma da Madeira, elaborar o respetivo processo e outorgar os contratos-programa.   6.  A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento orçamental no ano de 2019, na Classificação Orgânica 48 9 50 01 01, Classificação funcional 111, Classificação Econó-mica D.04.07.01.H0.00, Fonte 111, Programa 048, Medida 025, Projeto 51337, Centro Financeiro M100802.  Presidência Do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado De Albuquerque   Anexo da Resolução n.º 684/2019, de 12 de setembro     Resolução n.º 685/2019  Considerando que a Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, adiante designada por ACAPORAMA, tem desempenhado um papel preponde-rante na representação das suas associadas, na organização, promoção e coordenação de ações desencadeadas por estas, bem como na administração de fundos que lhe sejam atribuídos ou confiados, com vista à realização dos seus objetivos e dos planos de ação que pretenda promover, em benefício das populações abrangidas pela ação das Casas do Povo associadas; Considerando que a ACAPORAMA tem como associadas quarenta e duas Casas do Povo; Considerando que as receitas existentes na ACAPORAMA se manifestam insuficientes para fazer face às despesas inerentes às suas atividades, cujo mérito e relevância são socialmente reconhecidas; Considerando que tais despesas constituem um esforço meritório indispensável e primordial no âmbito do desenvolvimento local, sendo do interesse público a viabilização da sua ação; Considerando que, através da Resolução n.º 75/2019, de 25 de fevereiro, foi concedido, a título de adiantamento, um apoio financeiro, à referida Associação, até ao montante máximo de € 11.628,46 (onze mil e seiscentos e vinte e oito euros e quarenta e seis cêntimos); Considerando que, nesse sentido, urge conceder o apoio financeiro à mesma, para o presente ano, tendo em conta contudo o montante já atribuído a título de adiantamento, nos termos da referida Resolução n.º 75/2019, de 25 de fevereiro. Nestes termos, o Conselho de Governo reunido em plenário em 12 de setembro de 2019, resolve:  1.  Autorizar, ao abrigo do disposto no artigo 34.º do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2019 e no Regula-mento de Atribuição do Apoio Financeiro às Casas do Povo e Associações da Região Autónoma da Madeira, aprovado pela Resolução n.º 622/2016, de 8 de setembro, alterado pelas Resoluções  n.ºs 143/2017, de 16 de março, e 482/2018, de 2 de agosto, a celebração de um contrato-programa com a Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, adiante designada por ACAPORAMA, com vista a assegurar o seu funcionamento no ano de 2019, bem como a prossecução das atividades de promoção do desenvolvimento social, económico e cultural.  2.  Para a prossecução das atividades previstas no número anterior, conceder à ACAPORAMA um apoio financeiro, até ao montante máximo de  € 21.956,91 (vinte e um mil novecentos e cinquenta e seis euros e noventa e um cêntimos), ao qual é deduzido o montante de € 11.628,46 (onze mil e seiscentos e vinte e oito euros e quarenta e seis cêntimos), concedido a título de 
Casas do Povo  Valor Total  Atividades Funcionamento Valor do adiantamento Valor do remanescente a atribuir  N.º de Compromisso  Câmara de Lobos 23.317,00 € 7.005,00 € 16.312,00 € 6.079,00 € 17.238,00 € CY51914562    São Roque do Faial 38.521,72 € 10.950,00 € 27.571,72 € 19.260,86 € 19.260,86 € CY51914564   61.838,72 € 17.955,00 € 43.883,72 € 25.339,86 € 36.498,86 € TOTAL 



8    Número 150 16 de setembro de 2019  adiantamento, o que perfaz o montante máximo de € 10.328,45 (dez mil trezentos e vinte e oito euros e quarenta e cinco cêntimos), distribuído da seguinte forma: a)  Despesas de funcionamento, até ao montante de € 19.806,91 (dezanove mil, oitocentos e seis euros e noventa e um cêntimo); b)  Despesas com as atividades socioculturais e de formação, até ao montante de € 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta euros).  3.  O contrato-programa a celebrar com a ACAPO-RAMA produz efeitos desde a data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2019.  4.  Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz parte integrante da presente Resolução e que fica arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.  5.  Mandatar a Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais para, em representação da Região Autónoma da Madeira, elaborar o respetivo processo e outorgar o contrato-programa.  6.  A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento orçamental no ano de 2019, na Classificação Orgânica 48 9 50 01 01, Classificação funcional 111, Classificação Econó-mica D.04.07.01.H0.00, Fonte 111, Programa 048, Medida 025, Projeto 51337, Centro Financeiro M100802, Compromisso n.º CY51914566.  Presidência Do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado De Albuquerque   Resolução n.º 686/2019  Considerando que, na Região Autónoma da Madeira, a implementação dos programas e investimentos na área da habitação social e atividades conexas, nomeadamente na disponibilização de habitação condigna a famílias mais carenciadas, em regime de habitação social, compete à  IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM (IHM, EPERAM), entidade pública empresarial regional sob tutela do Governo Regional que integra o universo das administrações públicas em contas nacionais; Considerando que aqueles programas e investimentos têm enquadramento no Documento de Orientação Estra-tégica Regional CompromissoMadeira@2020, no Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR) e no Orçamento, para 2019, daquela entidade; Considerando que, face à sua missão social, as receitas arrecadadas pela IHM, EPERAM, são insuficientes para a realização de estudos e projetos associados a novas obras, no domínio da habitação com fins sociais; Considerando que, ao abrigo do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2004/M, de 24 de agosto, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais  n.ºs 26/2013/M, de 29 de julho, 6/2015/M, de 13 de agosto, e 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, tendo em conta as missões de interesse público e especiais obrigações de serviço público, no âmbito da gestão de programas habitacionais com fins sociais e atividades conexas desenvolvidas pela IHM, EPERAM, poderão ser-lhe atribuídas designadamente subsídios, apoios financeiros e indemnizações compensatórias; 
Considerando que a Região Autónoma da Madeira tem acesso a uma receita proveniente dos jogos sociais, prevista no n.º 9 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 56/2006, de 15 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 23/2018, de 10 de abril, compaginada com o estabelecido no artigo 61.º do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro, a qual deverá ser canalizada para fins de natureza cultural, desportiva e social. Nestes termos, o Conselho do Governo reunido em plenário em 12 de setembro de 2019, resolve:  1.  Autorizar, ao abrigo do disposto no artigo 34.º do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2019, conjugado com o artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional  n.º 27/2004/M, de 24 de agosto, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.º 26/2013/M, de 29 de julho, n.º 6/2015/M, de 13 de agosto e n.º 42- -A/2016/M, de 30 de dezembro, a celebração de um contrato-programa com a IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM (IHM, EPERAM), tendo em vista a atribuição de uma comparticipação financeira, a fundo perdido pela Região a esta, destinada à realização de estudos e projetos associados a novas obras, visando colmatar o défice que se verifica em termos de habitações com fins sociais destinadas ao realojamento de famílias carenciadas.  2.  Para a prossecução do previsto no número anterior, conceder à IHM, EPERAM, uma comparticipação financeira que não excederá o montante máximo de € 120.000,00 (cento e vinte mil euros), escalonados na forma abaixo indicada: a)  Ano de 2019: até ao montante máximo de  € 80.000.00 (oitenta mil euros); b)  Ano de 2020: até ao montante máximo de  € 40.000.00 (quarenta mil euros).  3.  O contrato-programa a celebrar produz efeitos desde a data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2020.   4.  Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz parte integrante da presente resolução e que fica arquivada na Secretaria Geral da Presidência.   5.  Mandatar a Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais para, em representação da Região Autónoma da Madeira, outorgar o referido contrato-programa.   6.  A despesa relativa ao ano económico de 2019 tem cabimento no orçamento da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, na Classificação orgânica 48 9 50 01 04, Classificação funcional 243, Classificação Económica D.04.04.03.00.00, Projeto 51181, Fonte de Financiamento 117, Programa 049, Medida 026, Centro Financeiro M100804, Compromisso n.º CY51914559.  7.  As verbas relativas ao ano económico de 2020 serão inscritas no respetivo orçamento da Secre-taria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais.  Presidência Do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado De Albuquerque 



16 de setembro de 2019    Número 150  9  Resolução n.º 687/2019  Considerando que, na organização do XII Governo Regional da Madeira, à Secretaria Regional de Agricultura e Pescas estão acometidas, entre outras, as competências de conceber, desenvolver, coordenar e executar a política regional do desenvolvimento rural; Considerando que as Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, e as suas associações, ao prosseguirem como principal propósito mobilizar a população da área da sua influência em torno de ações de cooperação que confiram uma acrescida dinâmica de desenvolvimento local, pela sua particular implantação, naquelas necessariamente refletem a superlativa importância social, cultural, económica e ambiental das atividades agrícolas e agroindustriais; Considerando que, naquele sentido, as Casas do Povo, as suas associações e outras entidades privadas sem fins lucrativos, têm vindo a organizar as mais variadas iniciativas, designadamente a realização de eventos de promoção e divulgação, quer da cultura e das tradições associadas à agricultura, à atividade piscatória e à ruralidade, quer dos produtos agrícolas, das pescas e agroalimentares de maior relevância local e ou regional, desempenhando um papel fundamental para a consolidação do processo de desenvolvimento integral e sustentado das populações; Considerando que, na melhor gestão dos fundos públicos, para a realização dos eventos com o cariz referido no parágrafo anterior, não deixará de haver que incitar que as Casas do Povo, as suas associações e outras entidades privadas sem fins lucrativos, quando enquadrável e oportuno, devam candidatar-se ao financiamento no âmbito de programas comunitários, nomeadamente do Programa de Apoio Rural da Região Autónoma da Madeira -  - PRODERAM 2020; Considerando que a Casa do Povo de Santana organizou o 35.º Festival Regional de Folclore - 24 Horas a Bailar, o qual prestou um inestimável contributo à preservação, promoção e divulgação da cultura e das tradições associadas à agricultura, à atividade piscatória e à rurali-dade das ilhas da Madeira e do Porto Santo; Considerando que as receitas próprias da Casa do Povo de Santana são manifestamente insuficientes para fazer face ao total das despesas inerentes à realização do evento em causa;  Considerando a importância de que se reveste o associativismo, o voluntariado dos sócios da Casa do Povo de Santana e o papel primordial que lhes é atribuído no âmbito do desenvolvimento rural e das comunidades de inserção, sendo por isso do interesse público assegurar a viabilização da sua ação; O Conselho do Governo reunido em plenário em 12 de setembro de 2019, resolve:  1.  Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 34.º e do artigo 37.º do Decreto Legislativo Regional  n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro, que Aprova o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2019 e da Resolução n.º 532/2016, de 18 de agosto, retificada pela Declaração de Retificação  n.º 23/2016, de 25 de agosto, que aprova o Regulamento de Atribuição do Apoio Financeiro às Casas do Povo, Suas Associações e Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos, para a Realização de Eventos de Promoção e Divulgação da Cultura e das Tradições Associadas à Agricultura e à Ruralidade, alterado pela Resolução n.º 517/2018, 
de 23 de agosto, autorizar a celebração de contrato- -programa com a Casa do Povo de Santana tendo em vista a definição do processo de cooperação financeira entre as partes outorgantes para a prossecução do 35.º Festival Regional de Folclore -  - 24 Horas a Bailar, realizado no ano de 2019.  2.  Para a prossecução do previsto no número anterior, conceder à Casa do Povo de Santana uma comparticipação financeira que não excederá o montante de 58.600,00 (cinquenta e oito mil e seiscentos euros).  3.  O contrato-programa produz efeitos desde a data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2019.  4.  Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz parte integrante da presente Resolução e que fica arquivada na Secretaria-Geral da Presidência, para atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.  5.  Mandatar o Secretário Regional de Agricultura e Pescas para, em representação da Região Autó-noma da Madeira, elaborar o respetivo processo e outorgar o contrato-programa.  6.  A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento orçamental no ano de 2019 na classificação orgânica 469500201, classificação funcional 313, classificação económica D.04.07.01.BG.00, fonte de financiamento 111, programa 48, medida 22, projeto SIGO 50013, fundo 4111000584, centro financeiro M100607, centro de custo M100A63100, cabimento  n.º CY41912956 e compromisso n.º CY51914440.  Presidência Do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado De Albuquerque   Resolução n.º 688/2019  Considerando que o XII Governo Regional da Madeira assumiu indemnizar os produtores agrícolas, cujas culturas em desenvolvimento foram severamente afetadas pelos fenómenos climáticos adversos verificados durante o mês de fevereiro e as duas primeiras semanas do mês de março de 2018, designadamente em resultado de precipitação muito forte (≥10,0 mm), vento muito forte (≥ 80 km/h) e granizo, desde o dia 1 de fevereiro a 10 de março de 2018, em particular de 27 de fevereiro a 1 de março e 7 a 10 de março de 2018, como é atestado pelos registos meteorológicos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA); Considerando a Resolução n.º 111/2018, de 8 de março, que mandatou a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas para efetuar a quantificação daqueles prejuízos, dando cumprimento ao que estabelece o artigo 34.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, que remete para os n.ºs 9 a 12 do artigo 32.º do mesmo diploma, que estipula que a concessão de auxílios é sempre precedida de uma quantificação da respetiva despesa; Considerando a Resolução n.º 180/2018, de 28 de março, que aprovou o Regulamento que Disciplina a Concessão de uma Indemnização aos Produtores Agrícolas Afetados pelos Temporais de fevereiro e março de 2018, adiante designado por Regulamento; 



10    Número 150 16 de setembro de 2019  Considerando a Resolução n.º 459/2018, de 19 de julho, que aprovou a 1.ª Alteração ao Regulamento; Considerando que em 22 de agosto de 2018, a Comissão Europeia nada obstou à medida de auxílio SA. 51108 -  - Indemnização aos produtores agrícolas afetados pelos temporais de fevereiro e março de 2018, considerando-a compatível com o mercado interno nos termos do artigo 107.º, n.º 3, alínea c), do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia; Considerando a Resolução n.º 135/2019, de 14 de março, que aprovou a 2.ª Alteração ao Regulamento; Considerando que, depois de cumprido o estabelecido no Regulamento, designadamente nos seus artigos 1.º, 5.º, 6.º e 7.º, estão devidamente contabilizadas as indemni-zações a conferir aos produtores agrícolas elegíveis; Considerando que, na ótica de uma melhor gestão administrativa, o respetivo processo de pagamento está a ser organizado sequencialmente por conjuntos de processos individuais em condições de tal tramitação; Considerando que está em condições de ser submetido (após registos e validações KEA-DRI e GERFIP) a pagamento, no âmbito do Regulamento em referência, o que se convencionou considerar como “15.º Conjunto de Agricultores a Indemnizar - Cultura da Bananeira”; O Conselho do Governo reunido em plenário em 12 de setembro de 2019, resolve:  1.  Ao abrigo do disposto no artigo 36.º do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro, que Aprova o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2019, conjugado com o artigo 34.º do mesmo diploma, da Resolução  n.º 111/2018, de 8 de março, e da Resolução  n.º 180/2018, de 28 de março, que aprovou o Regulamento que Disciplina a Concessão de uma Indemnização aos Produtores Agrícolas Afetados pelos Temporais de fevereiro e março de 2018, alterado pela Resolução n.º 459/2018, de 19 de julho, e pela Resolução n.º 135/2019, de 14 de março, autorizar o pagamento de indemnizações ao convencionado “15.º Conjunto de Agricultores a Indemnizar - Cultura da Bananeira”, no valor de  € 46.199,99 (quarenta e seis mil, cento e noventa e nove euros e noventa e nove cêntimos), de acordo com a descrição no mapa anexo à presente Resolução, e que dela faz parte integrante.   2.  A patente despesa tem cabimento orçamental no ano de 2019 na classificação orgânica 469500201, classificação funcional 313, classificação econó-mica D.04.08.02.B0.00, fonte de financiamento 111, programa 51, medida 30, projeto SIGO 50008, fundo 4111000585, centro financeiro M100607, centro de custo M100A63100, de acordo com a descrição no mapa anexo à presente Resolução, e que dela faz parte integrante.   Presidência Do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado De Albuquerque   Anexo da Resolução n.º 688/2019, de 12 de setembro  Nome NIF Valor da indemnização N.º Cabimento N.º Compromisso AGOSTINHO DUARTE FREITAS MACEDO 189959576 214,04 € CY 41913133 CY 51914473 ÁLVARO FERNANDO RODRIGUES NUNES 167859609 262,56 € CY 41913134 CY 51914475 ANA GUIDA ARAÚJO DOS SANTOS 181220652 690,94 € CY 41913135 CY 51914476 ANTONIETA RODRIGUES SILVA SANTOS 187030049 783,63 € CY 41913136 CY 51914477 ANTÓNIO DA SILVA AFONSO 193582481 368,36 € CY 41913138 CY 51914479 ANTÓNIO JOSÉ SERRÃO RODRIGUES 229100848 474,90 € CY 41913139 CY 51914480 ANTÓNIO PEREIRA XAVIER 120579340 232,25 € CY 41913140 CY 51914481 ANTÓNIO SOUSA PEREIRA 120759020 510,68 € CY 41913142 CY 51914482 AURÉLIO ANDRADE FERNANDES 101485239 157,93 € CY 41913145 CY 51914483 CARLOS ASCENSÃO TEIXEIRA (*) 167955721 1 339,02 € CY 41913146 CY 51914484 CLOTILDE GOMES DA SILVA 186959818 305,96 € CY 41913147 CY 51914485 CRISTINA PEREIRA OLIVEIRA 205433898 366,43 € CY 41913148 CY 51914486 DANIEL PAULINO VIEIRA BARRETO 197624510 676,20 € CY 41913149 CY 51914487 FERNANDA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE FREITAS 112070817 122,64 € CY 41913150 CY 51914488 FERNANDO MACEDO DA SILVA 187187398 105,70 € CY 41913151 CY 51914489 



16 de setembro de 2019    Número 150  11  Nome NIF Valor da indemnização N.º Cabimento N.º Compromisso FERNANDO PEREIRA 194800997 106,74 € CY 41913152 CY 51914490 FRANCISCO PINTO DOS REIS 235345970 189,61 € CY 41913153 CY 51914491 FRANCISCO RODRIGUES MARQUES 199246092 149,91 € CY 41913154 CY 51914492 ILIDIO ANTÓNIO ABREU HENRIQUES 223789585 2 504,05 € CY 41913155 CY 51914493 ISABEL SANTOS 192551361 692,36 € CY 41913156 CY 51914494 IVO ILOI ANDRADE DE AGUIAR 115797475 282,07 € CY 41913157 CY 51914495 JOÃO DA SILVA GASPAR 199071225 444,76 € CY 41913158 CY 51914496 JOÃO RIBEIRO CAMPANÁRIO 172974062 786,07 € CY 41913159 CY 51914497 JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA 175328439 110,38 € CY 41913160 CY 51914498 JOSÉ MANUEL DE CAIRES FRANCISCO 196300070 1 082,05 € CY 41913161 CY 51914499 JOSÉ PEDRO SOARES HENRIQUES (**)                           178132594 58,70 € CY 41913162 CY 51914500 JUAN ALEXANDER SANTOS RODRIGUEZ 225649063 332,29 € CY 41913163 CY 51914501 JUAN ELDER DE PONTES PEREIRA 218179332 1 116,03 € CY 41913164 CY 51914502 LOURDES MENDES TEIXEIRA 183886909 9 184,19 € CY 41913166 CY 51914503 MANUEL ANDRADE SOUTO 186300891 424,70 € CY 41913167 CY 51914504 MANUEL CELESTINO DOS SANTOS CABRAL 182017753 254,78 € CY 41913169 CY 51914505 MANUEL DA COSTA VELAR 126832722 156,98 € CY 41913170 CY 51914506 MANUEL DA GRAÇA ARAÚJO 120506130 115,70 € CY 41913171 CY 51914507 MANUEL DA SILVA DE PONTE 215472985 922,87 € CY 41913172 CY 51914508 MANUEL DE JESUS NUNES 205528252 271,51 € CY 41913173 CY 51914509 MANUEL DE SOUSA 126538204 166,69 € CY 41913174 CY 51914510 MANUEL DOS RAMOS COSTA 175327963 247,54 € CY 41913175 CY 51914511 MANUEL FERNANDES CASTRO 187565082 144,56 € CY 41913176 CY 51914512 MANUEL FERNANDES CORREIA 140378928 115,44 € CY 41913178 CY 51914513 MANUEL FRANCISCO PITA 188193871 432,80 € CY 41913230 CY 51914514 MANUEL FREITAS DOS SANTOS 206377428 109,21 € CY 41913180 CY 51914515 MANUEL JARDIM MONIZ 202310850 1 768,60 € CY 41913181 CY 51914516 MANUEL JOÃO FERNANDES SERRÃO 203398050 438,51 € CY 41913183 CY 51914517 MANUEL JOSÉ ABREU GONÇALVES 109638166 237,23 € CY 41913184 CY 51914518 MANUEL JOSÉ COITO PITA 198981295 120,85 € CY 41913186 CY 51914519 MANUEL JÚLIO PEDRA 199229546 271,04 € CY 41913187 CY 51914520 



12    Número 150 16 de setembro de 2019  Nome NIF Valor da indemnização N.º Cabimento N.º Compromisso MANUEL NÓBREGA DE LEMOS 185273327 214,03 € CY 41913189 CY 51914521 MANUEL NUNES DA MATA 168588862 1 183,94 € CY 41913190 CY 51914522 MANUEL PITA MENDES 120775280 584,24 € CY 41913191 CY 51914523 MANUEL RELVA BERENGUER 128665173 451,34 € CY 41913193 CY 51914524 MANUEL RODRIGUES COELHO 184721881 187,27 € CY 41913194 CY 51914525 MANUELA ANDRADE DE AGUIAR 170837173 216,86 € CY 41913196 CY 51914526 MARIA ALDA FERNANDES DE ORNELAS 157849325 566,02 € CY 41913197 CY 51914527 MARIA ANA FERNANDES LOURENÇO 128665203 266,93 € CY 41913198 CY 51914528 MARIA ANGELA PESTANA GARCÊS PEREIRA 101058187 113,50 € CY 41913199 CY 51914529 MARIA ARLETE DE SOUSA FERREIRA 134999010 324,91 € CY 41913200 CY 51914530 MARIA ASCENSÃO DE ABREU 170502694 652,62 € CY 41913201 CY 51914531 MARIA BALBINA COELHO DA SILVA 101958900 151,22 € CY 41913204 CY 51914532 MARIA CACILDA DE FREITAS FLORENÇA 126392781 238,50 € CY 41913205 CY 51914533 MARIA CARMINA NUNES 130261688 143,53 € CY 41913206 CY 51914534 MARIA CELESTE MARTINS RODRIGUES 138894752 117,43 € CY 41913207 CY 51914535 MARIA CELESTE NUNES FIGUEIRA 117086533 193,65 € CY 41913208 CY 51914536 MARIA CELESTE SILVA 103078282 135,89 € CY 41913209 CY 51914537 MARIA CONCEIÇÃO FIGUEIRA 135283957 113,59 € CY 41913210 CY 51914538 MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA 147286751 460,40 € CY 41913211 CY 51914539 MARIA CONCEPCION PESTANA PESTANA ORFÃO 181212846 635,50 € CY 41913212 CY 51914540 MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PITA 129940259 240,31 € CY 41913213 CY 51914541 MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES ALHO 177228547 407,70 € CY 41913214 CY 51914542 MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DE PONTE NICOLAU DIAS 244132119 133,58 € CY 41913215 CY 51914543 MARIA DA GRAÇA LUIZINHO 189524464 518,04 € CY 41913216 CY 51914544 MARIA DA LUZ DE ANDRADE 190028440 112,02 € CY 41913217 CY 51914545 MARIA DO ROSÁRIO DE ANDRADE FERREIRA LUIS 191453366 115,77 € CY 41913218 CY 51914546 MARIA DOLORES MACEDO PESTANA CORREIA 184217938 1 073,37 € CY 41913219 CY 51914548 MARIA DOLORES RIBEIRO NUNES 128697067 1 289,59 € CY 41913220 CY 51914549 MARIA DOS ANJOS DE JESUS DIAS 191265446 636,31 € CY 41913221 CY 51914550 MARIA DULCE RODRIGUES SARGO DA CORTE 195566769 113,15 € CY 41913223 CY 51914551 MARIA FILOMENA FERNANDES DANTAS ORNELAS 119989050 3 213,54 € CY 41913225 CY 51914552 



16 de setembro de 2019    Número 150  13  Nome NIF Valor da indemnização N.º Cabimento N.º Compromisso MARIA GRAÇA CORREIA FERNANDES PEREIRA 212039601 292,14 € CY 41913226 CY 51914553 MARIA IRENE DE ABREU MARTINS 156939070 244,04 € CY 41913227 CY 51914554 MARIA TERESA DUARTE DE JESUS GONÇALVES DO NASCIMENTO 172520541 313,47 € CY 41913228 CY 51914555 ÓSCAR LUIS ABREU DE SOUSA 233784322 696,13 € CY 41913229 CY 51914556 81   46 199,99 €         (*) O agricultor já recebeu € 183,93 (Resolução n.º 890/2018, de 15 de novembro de 2018), contudo, após reclamação do mesmo, constatou-se ter ocorrido um erro de cálculo no respetivo Relatório de Avaliação de Prejuízos, tendo direito a uma indemnização de  € 1.522,95, do que resulta, ser-lhe devido o remanescente de € 1.339,02 (**) O agricultor já recebeu € 105,95 (Resolução n.º 420/2019, de 5 de julho, contudo, após reclamação do mesmo, constatou-se ter ocorrido um erro de cálculo no respetivo Relatório de Avaliação de Prejuízos, tendo direito a uma indemnização de € 164,65, do que resulta, ser-lhe devido o remanescente de € 58,70    Resolução n.º 689/2019  Considerando que o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, adiante designado abreviadamente IFCN, IP-RAM, é uma pessoa coletiva de direito público, dotada de personalidade jurídica, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, integrado na administração indireta da Região Autónoma da Madeira, que tem como atribuição, entre outras, coordenar as medidas e ações necessárias à proteção, conservação e recuperação dos ecossistemas florestais e associados, bem como a gestão do património e espaço florestal; Considerando que o IFCN, IP-RAM apresentou uma proposta de aquisição onerosa do direito de propriedade sobre o prédio rústico localizado ao sítio Matos do Fora, freguesia e concelho do Porto Santo, descrito na Conservatória do Registo Predial do Porto Santo sob o  n.º 8062/20110729 e inscrito sob o artigo matricial n.º 10, secção L; Considerando que o IFCN, IP-RAM, como instituto público, pode adquirir o direito de propriedade ou outros direitos reais de gozo sobre imóveis, a título oneroso ou gratuito, desde que vise, designadamente, fins de interesse públicos por ele prosseguidos; Considerando que a Região Autónoma da Madeira apresenta um património florestal imprescindível ao seu desenvolvimento económico, social e ambiental e que a floresta desempenha um papel crucial na regulação hídrica e na proteção dos solos; Considerando que o fenómeno de erosão e perda de biodiversidade associada à proliferação massiva de espécies com caracter invasor são muitas vezes responsáveis pelo impacto paisagístico negativo; Considerando que o prédio rústico acima identificado, que confina com áreas florestadas sob gestão do IFCN, IP-RAM, apresenta elevada suscetibilidade e vulnerabilidade à erosão, pelo que reveste de interesse público a sua aquisição, tendo em vista a recuperação biofísica; Considerando que a aquisição do referido prédio rústico se enquadra na estratégia florestal preconizada por aquele instituto e refletida no PROF-RAM, que se traduz no alargamento das áreas florestadas, permitindo a sua salvaguarda; Considerando que a preparação da candidatura da Ilha do Porto Santo a Reserva da Biosfera da UNESCO se 
encontra em fase final, a qual visa alcançar um destino diferenciado e pioneiro no âmbito da sustentabilidade, com uma estratégia concertada de harmonização entre o desenvolvimento local e o respeito pela conservação da natureza e valorização do seu património e das suas gentes, a aquisição do identificado prédio rústico afigura-se como contributo para a implementação do Plano de Ação da Reserva da Biosfera da Ilha do Porto Santo na salvaguarda dos desígnios de adaptação às alterações climáticas, projetados no âmbito da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável;  Considerando a avaliação promovida ao prédio rústico acima identificado;  Considerando que o Fiscal Único emitiu parecer favorável sobre a aquisição do referido prédio, ao abrigo do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 28.º da Lei  n.º 3/2004, de 15 de janeiro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto Lei n.º 5/2012, de 17 de janeiro; Considerando que nos termos do parecer do serviço responsável pela área do património imobiliário, emitido ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 9.º do Decreto Legislativo Regional n.º 7/2012/M, de 20 de abril, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional  n.º 24/2017/M, de 3 de agosto; encontra-se justificada a dispensa de consulta ao mercado imobiliário; Considerando que ao referido parecer sucedeu a autorização prévia da Vice-Presidência do Governo Regional e da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, ao abrigo do disposto na alínea d), do n.º 2, do artigo 8.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2016/M, de 13 de maio; Considerando que importa prosseguir e aprofundar o procedimento praticando os atos necessários à aquisição onerosa, livre de ónus, encargos e responsabilidades, do identificado prédio rústico. Nestes termos, o Conselho do Governo reunido em plenário em 12 de setembro de 2019, resolve:  1 -  Autorizar a dispensa de consulta ao mercado imobiliário, nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto Legislativo Regional n.º 7/2012/M, de 20 de abril, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 24/2017/M, de 3 de agosto, para o procedimento inerente à prossecução dos fins referidos; 



14    Número 150 16 de setembro de 2019  2 -  Autorizar o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, a adquirir, a título oneroso, o direito de propriedade sobre o prédio rústico localizado ao sítio Matos do Fora, freguesia e concelho do Porto Santo, descrito na Conservatória do Registo Predial do Porto Santo sob o  n.º 8062/20110729 e inscrito sob o artigo matricial n.º 10, secção L com a área total de 43.840 m2 , pelo preço de 21.920,00 EUR (vinte e um mil novecentos e vinte euros), livre de ónus, encargos e responsabilidades, ao abrigo do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 7/2012/M, de 20 de abril, alterado e republicado pelo Decreto Legis-lativo Regional n.º 24/2017/M, de 3 de agosto;  3 -  Determinar que a presente despesa seja suportada pelo orçamento privativo do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM para 2019, previsivelmente na classificação económica D.07.01.01.A0.00.  Presidência Do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado De Albuquerque   Resolução n.º 690/2019  Considerando que, nos termos da alínea c), do artigo 61.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, na sua atual redação, as utilizações privativas dos recursos hídricos do domínio público, designadamente, a utilização de terrenos do domínio público hídrico que se destinem à edificação de empreendimentos turísticos e similares, estão sujeitas a prévia concessão; Considerando que as instalações do Clube de Turismo da Madeira, localizadas no sítio da Casa Branca, na freguesia de São Martinho e concelho do Funchal e inseridas em domínio público marítimo, onde se encontram implantados os solários, piscinas e acessos ao mar do clube; Considerando ainda que a administração pública tem o dever de promover a regularização das utilizações dominiais;  Assim, o Conselho do Governo reunido em plenário em 12 de setembro de 2019, resolve:  1.  Autorizar a celebração do contrato de concessão de utilização privativa de uma parcela de terreno do domínio público marítimo, localizado no sítio da Casa Branca, freguesia de S. Martinho, concelho do Funchal, com a área de quatro mil, oitocentos e noventa e sete metros quadrados, através da Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, e a Associação denominada “Clube de Turismo da Madeira”, por um prazo de 30 anos;  2.  Aprovar a minuta do contrato de concessão, que fica arquivada na Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais;  3.  Mandatar a Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais para, em representação da Região Autónoma da Madeira, outorgar o respetivo contrato de concessão.   Presidência Do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado De Albuquerque 
Resolução n.º 691/2019  Na sequência do Memorando de Entendimento assinado a 18 de janeiro de 2010, entre o Ministério da Saúde, o Ministério das Finanças e da Administração Pública, o Ministério da Defesa Nacional e o Ministério da Administração Interna, as relações financeiras entre o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e os subsistemas públicos de saúde sofreram importantes alterações, passando estes a estar isentos de pagamento ao SNS mediante a afetação, ao orçamento do SNS, de um valor anual compensatório. A Região Autónoma da Madeira (RAM) não foi parte outorgante do referido Memorando, o qual não teve em conta a descentralização do SNS, nas Regiões Autónomas. A responsabilidade financeira pelo cumprimento das obrigações resultantes da comparticipação pelo Estado nos preços dos medicamentos e produtos de saúde prescritos a beneficiários dos subsistemas públicos de saúde adquiridos nas farmácias da RAM cabe ao SNS. Por sua vez, em virtude da denúncia do acordo entre o Serviço de Assistência na Doença da Guarda Nacional Republicana (SAD-GNR) e a Associação Nacional das Farmácias (ANF), os profissionais abrangidos por aquele subsistema de saúde, a exercer funções na Região Autó-noma da Madeira, estão a ser prejudicados relativamente aos seus colegas que exercem funções no território continental. Nesta decorrência, torna-se imprescindível garantir o adiantamento do pagamento da comparticipação do Estado no preço dos medicamentos dispensados aos beneficiários do SAD-GNR na RAM, de forma a evitar uma situação manifestamente desigual, injusta e inexplicável para os utentes do SAD-GNR residentes na Região Autónoma. A opção pela regionalização do custo de compar-ticipação do Estado no preço dos medicamentos prescritos a beneficiários do SAD-GNR deve ser realizada em cumprimento do disposto nos artigos 10.º e 53.º da Lei das Finanças das Regiões Autónomas (Lei Orgânica n.º 2/2013, de 2 de setembro), com a correspondente transferência de meios financeiros para a RAM. Por seu turno, desde 13 de maio de 2005, encontra-se em vigor um Protocolo entre a Região Autónoma da Madeira e a ANF, que tem por fito assegurar o forneci-mento de medicamentos e produtos de saúde aos utentes titulares de receita médica e estabelecer os procedimentos a adotar para pagamento das respetivas comparticipações. O aludido Protocolo não abrange os beneficiários do SAD/GNR, porquanto esta entidade sempre suportou os custos com a comparticipação do Estado no preço de medicamentos e produtos de saúde prescritos a benefi-ciários desse subsistema residentes na RAM. É entendimento da RAM, através da Secretaria Regional da Saúde, que os encargos com as comparticipações nos medicamentos e produtos de saúde aos beneficiários do SAD/GNR residentes na RAM são da responsabilidade do SNS, pelo que as partes pretendem asseverar que nenhum beneficiário do subsistema público de saúde em causa, residente na Madeira, deixe de ter garantido o acesso a medicamentos comparticipados. Assim, no uso dos poderes que lhe são conferidos pelas alíneas a), d) e i) do artigo 69.º do Estatuto Político- -Administrativo da Região Autónoma da Madeira, e ao abrigo da alínea f) do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro, o Conselho de Governo reunido em plenário em 12 de setembro de 2019, resolve:  1.  Autorizar a celebração de um Protocolo de Cooperação entre a Região Autónoma da Madeira, 



16 de setembro de 2019    Número 150  15  através da Secretaria Regional da Saúde, o Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM) e a Associação Nacional das Farmácias (ANF), para o fornecimento de medicamentos e produtos de saúde aos beneficiários do Serviço de Assistência na Doença da Guarda Nacional Republicana (SAD/GNR), através do qual o IASAÚDE, IP-RAM garante o adiantamento do pagamento da comparticipação do Estado no preço dos medicamentos e produtos de saúde, dispensados aos beneficiários do SAD/GNR na Região Autónoma da Madeira.  2.  Aprovar a minuta do Protocolo, que faz parte integrante da presente Resolução e que fica arquivada na Secretaria Geral da Presidência.  3.  Incumbir o IASAÚDE, IP-RAM, em virtude do adiantamento do pagamento da comparticipação do Estado no preço dos medicamentos e produtos de saúde, prescritos a beneficiários do SAD/GNR e dispensados nas farmácias da Região, a ulterior imputação dos valores pagos às farmácias, aos terceiros responsáveis pela comparticipação.  4.  Mandatar o Secretário Regional da Saúde para, em representação da Região Autónoma da Madeira, assinar o Protocolo, que será outorgado pelas partes.  5.  As despesas resultantes do Protocolo a celebrar têm cabimento orçamental no orçamento privativo do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM para o ano de 2019, na classificação económica 02.01.10.A0.00, na fonte de financiamento 311, à qual foi atribuído o número de cabimento 2533.  Presidência Do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado De Albuquerque   Resolução n.º 692/2019  Considerando que, em 21 de junho de 2000 foi celebrado, entre o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E. e Alice Maria Farinha, Maria Fernanda Farinha da Silva e marido, Manuel Alexandre da Siva, Ermelinda Maria Farinha de Gouveia e marido Manuel Vicente Homem de Gouveia, um contrato de Arrendamento não habitacional de duração limitada da fração autónoma “A” - R/C situada no rés do chão do prédio urbano sito na Rua Alferes Veiga Pestana, n.ºs 5, 7 e 9 da Freguesia de Santa Luzia, 9050-079 Funchal, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 54/860605-AO, que se destina ao funcionamento do arquivo intermédio do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E.; Considerando que os senhorios Alice Maria Farinha, Maria Fernanda Farinha da Silva e marido, Manuel Alexandre da Siva, Ermelinda Maria Farinha de Gouveia e marido Manuel Vicente Homem de Gouveia, informaram que, a posição contratual foi cedida à sociedade “Gaveta Secular - Unipessoal, Lda.”, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2018; Considerando que o aludido contrato, celebrado ao abrigo do disposto nos artigos 1064.º e seguintes do Código Civil, na redação que lhe foi introduzida pela Lei  
n.º 6/2016, de 27 de fevereiro, tem a vigência de 1 (um) ano, com possibilidade de se renovar por igual período; Considerando que é de absoluto interesse público a renovação do referido contrato de arrendamento, com efeitos a partir de 1 de julho de 2019; Considerando que, o imóvel a arrendar deverá ver acolhidas as seguintes caraterísticas mínimas: espaço com cerca de 1000 m2, sendo 600 m2 para arquivo e 400 m2 para armazém de equipamentos, localizado no Funchal ou concelhos circundantes, boa acessibilidade, pé direito alto (acima dos 4 metros), porta de acesso de mercadorias (porta de garagem com o mínimo de 3 m de largura e 2,5 m de altura); Considerando que, atentas as caraterísticas não é viável abrir procedimento de consulta ao mercado imobiliário, dada a impossibilidade temporal de o efetuar; Considerando os pareceres favoráveis do Fiscal Único do SESARAM, E.P.E. e da Direção Regional do Património e Informática (DRPI), em conformidade, respetivamente com o disposto na alínea g), do n.º 2 do artigo 22.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2012/M, de 2 de julho e n.º 1 do artigo 30.º do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro. Considerando, ainda, que já foi autorizado pelo Vice- -Presidente do Governo Regional, a assunção do compro-misso plurianual correspondente à despesa referente à celebração do contrato de arrendamento em causa, de acordo com o estatuído no artigo 29.º do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro; O Conselho de Governo reunido em plenário em 12 de setembro de 2019, ao abrigo do disposto no artigo 30.º do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro, conjugado com o n.º 5 do artigo 8.º, por remissão do artigo 16.º, bem como do artigo 15.º, todos do Decreto Legislativo Regional n.º 7/2012/M, de 20 de abril, na redação dada pelo Decreto Legislativo Regional  n.º 24/2017/M, de 3 de agosto, resolve:   1.  Autorizar a renovação, entre o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E. e a “Gaveta Secular - Unipessoal, Lda.”, de um contrato de arrendamento não habitacional de duração limitada em vigor relativo à fração autónoma “A” - R/C situada no rés-do-chão do prédio urbano sito na Rua Alferes Veiga Pestana, n.ºs 5, 7 e 9 da Freguesia de Santa Luzia, 9050-079 Funchal, inscrito na matriz sob o artigo 54/860605-AO, pelo período de 1 de julho de 2019 até 30 de junho de 2020, com a renda mensal de € 3.191,28 ( três mil, cento e noventa e um euros e vinte e oito cêntimos), isenta de IVA.  2.  Autorizar a dispensa de consulta ao mercado imobiliário prevista no n.º 2 do artigo 9.º por remissão do artigo 16.º, ambos do Decreto Legislativo Regional n.º 7/2012/M, de 20 de abril, na redação dada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 24/2017/M, de 3 de agosto.  3.  A correspondente despesa tem cabimento no orçamento do Serviço de Saúde da Região Autó-noma da Madeira, E.P.E., Classificação Económica 02.02.04.OR.00, complementada com o respetivo compromisso COM19.05892.  Presidência Do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado De Albuquerque 



16    Número 150 16 de setembro de 2019  Resolução n.º 693/2019  Considerando que a Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava - AD Brava, adiante designada por Instituição, é uma instituição particular de solidariedade social, vocacionada para o desenvolvimento de atividades no âmbito da Segurança Social; Considerando que o Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, adiante designado de ISSM, IP-RAM, vem apoiando esta Instituição através da concessão de financiamento destinado à constituição de uma equipa de recursos humanos, a afetar permanentemente às atividades sociais desenvolvidas;  Considerando que esta Instituição intervém prefe-rencialmente nas quatro freguesias do município da Ribeira Brava (Ribeira Brava, Campanário, Serra de Água e Tabua) e a sua ação efetiva-se através do desenvolvimento de projetos de intervenção social implementados a partir do seu Centro Comunitário; Considerando solicitação de apoio financeiro complementar por parte da Instituição para viabilizar o seu funcionamento no ano de 2019, atendendo à redução significativa de rendimentos da Instituição, cujo decréscimo compromete a concretização da sua atividade social no ano de 2019;  Considerando que a Instituição tem implementado e desenvolvido um vasto leque de projetos de relevo nas áreas da infância e juventude, família e comunidade e idosos, assumindo um papel preponderante na intervenção comunitária enquanto agente local para o desenvolvimento da população do concelho da Ribeira Brava, e mais recentemente, dos concelhos da Ponta do Sol e Calheta;  Considerando que a cooperação com a Instituição, consubstancia uma medida inserida no objetivo “Dinamizar as Entidades da Economia Social” delineado no Eixo III -  - Promoção da cooperação interinstitucional, do Programa de Governo da Região Autónoma da Madeira 2015-2019, no âmbito da ação “Valorizar e aproveitar ao máximo as capacidades instaladas, potenciando a utilização dos equipamentos sociais já existentes”. Nestes termos, o Conselho do Governo reunido em plenário em 12 de setembro de 2019, resolve:  1.  Autorizar, nos termos da alínea c), do n.º 2, do artigo 3.º, do Decreto Legislativo Regional n.º 11/2015/M, de 18 de dezembro, na sua redação atual, que estabelece os princípios orientadores e o enqua-dramento a que deve obedecer a cooperação entre o ISSM, IP-RAM e as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e outras Instituições particulares sem fins lucrativos que lhe são equiparadas e que prosseguem atividades sociais na Região Autónoma da Madeira, conjugada com o  n.º 2, do artigo 6.º e artigo 7.º, do Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional  n.º 9/2015/M, de 2 de dezembro, e com o disposto nos artigos 9.º, 51.º e 52.º, do Regulamento que estabelece as normas de cooperação entre o Centro de Segurança Social da Madeira e as Instituições Particulares de Solidariedade Social e outras Instituições de apoio social sem fins lucrativos, aprovado pela Portaria n.º 78/2007, de 16 de agosto, da Secretaria Regional dos Assuntos Sociais, a celebração de um acordo de cooperação, na modalidade de apoio eventual, entre o ISSM, IP- -RAM e a Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava - AD Brava, relativo ao funciona-mento da Instituição no ano de 2019.  
2.  Atribuir, no âmbito do mesmo acordo, uma comparticipação financeira de prestação única, de caráter excecional, no montante de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), para financiamento do funcionamento da Instituição no ano de 2019, no âmbito dos projetos de intervenção social implementados a partir do seu centro comunitário.  3.  Aprovar a minuta do referido acordo, que faz parte integrante da presente Resolução e que fica arquivada na Secretaria Geral da Presidência do Governo Regional.  4.  O presente acordo produz efeitos a partir da data da sua celebração, sem prejuízo de virem a ser consideradas objeto de apoio, despesas realizadas antes da referida data, nos termos do mesmo acordo.   5.  A despesa decorrente do presente acordo, no montante de 25.000,00 €, foi objeto de cabimento no Orçamento do ISSM, IP-RAM no âmbito da rubrica Acordos de Cooperação - Orçamento Programa, Fundo DA113002, Económica D.04.07.03.01.99, encontrando-se registada sob o cabimento/ compromisso n.ºs 180 190 2598 e 280 190 3793, respetivamente.  Presidência Do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado De Albuquerque   Resolução n.º 694/2019  Considerando que, no contexto do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR) para 2018, e no âmbito da Lei de Meios, a obra de “Reparação e Reforço das Estruturas de Contenção do Talude Sobranceiro ao Porto de Recreio da Calheta” foi adjudicada, pelo Conselho do Governo Regional, mediante a Resolução n.º 71/2018, de 15 de fevereiro, ao consórcio externo designado “AFAVIAS/CTM”, constituído pelas empresas “AFAVIAS -  - Engenharia e Construções, S.A.” e “Construtora do Tâmega Madeira, S.A.”; Considerando que no decurso dos trabalhos de execução da supra identificada empreitada, foi necessário desocupar, a partir de 21 de janeiro último, e por um período inicialmente previsto de 90 dias, as instalações de vários estabelecimentos comerciais nas imediações do local da obra, nomeadamente os estabelecimentos situados no Porto de Recreio da Calheta; Considerando que a aludida desocupação, necessária por motivos de segurança e salvaguarda de pessoas e bens, ditou a inatividade dos referidos estabelecimentos comerciais e, consequentemente, prejuízos com a perda de receitas durante o período de encerramento e a manutenção dos respetivos custos fixos, nomeadamente com o pessoal e demais despesas correntes; Considerando que, nos termos das Resoluções  n.ºs 247/2019, de 24 de abril, e 388/2019, de 19 de junho, foi autorizada a indemnização aos titulares dos estabeleci-mentos comerciais afetados pelos trabalhos de execução da supra identificada empreitada, a título de danos emergentes e lucros cessantes, calculada pelo período de 90 dias de encerramento já decorrido;  Considerando que, por vicissitudes várias, o período previsto de 90 dias de suspensão da atividade comercial em causa tem vindo a prolongar-se, mantendo-se, assim, a necessária inatividade dos referidos espaços comerciais. 



16 de setembro de 2019    Número 150  17  Considerando que, conforme invocado nas citadas Resoluções, por razões de justiça social e de concretização prática do princípio da igualdade dos cidadãos perante os sacrifícios impostos pela realização do interesse público, urge compensar os particulares pelos prejuízos especiais e anormais que comprovadamente resultaram da cessação de atividade dos estabelecimentos comerciais afetados, nomeadamente a título de danos emergentes e lucros cessantes, cujos elementos contabilísticos se encontram devidamente documentados; Considerando que tais prejuízos, por resultarem da imposição de encargos especiais e anormais na esfera jurídica dos particulares, são indemnizáveis, nos termos do artigo 16.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho, em conjugação com os artigos 562.º e 564.º do Código Civil, enquadrando-se no conceito de indemnização pelo sacrifício, o qual tem caráter reparatório e compensatório.  O Conselho do Governo reunido em plenário em 12 de setembro de 2019, resolve:  1-  Autorizar o pagamento da indemnização, a título de danos emergentes, calculada pelo período adicional de 90 dias de encerramento já decorrido, aos titulares dos estabelecimentos comerciais afetados pelos trabalhos de execução da empreitada de “Reparação e Reforço das Estruturas de Contenção do Talude Sobranceiro ao Porto de Recreio da Calheta”, constantes no anexo I à presente Resolução.  2 -  Autorizar o pagamento da indemnização, a título de danos emergentes e lucros cessantes, calculada 
pelo período adicional de 90 dias de encerramento já decorrido, aos titulares dos estabelecimentos comerciais afetados pelos trabalhos de execução da empreitada de “Reparação e Reforço das Estruturas de Contenção do Talude Sobranceiro ao Porto de Recreio da Calheta”, constantes no anexo II à presente Resolução.  3-  Ratificar todos os procedimentos praticados no âmbito deste processo e delegar no Secretário Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, com faculdade de subdelegação, a competência para praticar todos os atos e subscrever quaisquer documentos que, nesta decorrência, se mostrem necessários.  4-  Fazem parte integrante desta Resolução os anexos referidos nos números 1 e 2 supra, dos quais constam a identificação dos titulares dos estabele-cimentos comerciais afetados e os montantes a pagar.  5-  A presente despesa tem cabimento orçamental previsto na rubrica Secretaria 49, Capítulo 50, Divisão 02, Subdivisão 02, Classificação Econó-mica 04.01.02, Alínea 00, Sub-alínea 00, Fonte de Financiamento 191, Programa 53, Medida 41, Projeto 51829, Classificação Funcional 246, do Orçamento da RAM para 2019.   Presidência Do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado De Albuquerque   Anexos da Resolução n.º 694/2019, de 12 de setembro  Anexo I  “Reparação e Reforço das Estruturas de Contenção do Talude Sobranceiro ao Porto de Recreio da Calheta”   Danos emergentes    TITULARES DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS: IMPORTÂNCIA EM EUROS 1 Kupkake (Aromtiktower, Lda)  12.077,69€ 2 Marisqueira “O Leme” (Azevedo Spinola, Unipessoal Lda.) 1.772,63€ 3 Marina Azul (Doce Alqueire, Lda.) 11.415,94€ 4 New Era (Nautipus Fishing Lda.) 28.454,60€   Anexo II  “Reparação e Reforço das Estruturas de Contenção do Talude Sobranceiro ao Porto de Recreio da Calheta”  Danos emergentes e lucros cessantes    TITULARES DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS: IMPORTÂNCIA EM EUROS 1 Akikalheta (Akikalheta Pizaria e Café, Lda.) 19.006,22€  2 Manifatura di Gelato (Catherine Cahu, Lda.) 38.120,55€ 3 Homes Madeira (Exclusive Homes Madeira, Unipessoal Lda. 613,44€   



18    Número 150 16 de setembro de 2019  Resolução n.º 695/2019  Considerando que o Programa de Governo da Região Autónoma da Madeira 2015-2019, estabelece uma série de prioridades e orientações fundamentais, bem como definiu um exigente quadro de medidas a implementar na área da Cultura, entendida como “um fator de coesão e de identidade”, sendo que, de entre essas prioridades conta-se a “definição de políticas culturais que contribuam, de forma dinâmica, para a preservação e divulgação das heranças patrimoniais (em termos materiais e imateriais) que definem a identidade histórico-cultural dos madeirenses”; Considerando que, por força do estatuído na orgânica da Direção Regional da Cultura (DRC), é atribuição desta “Promover ações integradas que visem a preservação e valorização do património cultural imóvel, móvel e imaterial que, pelo seu valor histórico, arquitetónico, artístico e documental, se constituam como elementos fundamentais da identidade cultural da Região Autónoma da Madeira”, bem como “Promover e apoiar, em articulação com outras entidades públicas e privadas, projetos, programas, ações e eventos que dinamizem e fomentem uma oferta cultural de qualidade, contribuindo para a prossecução de uma política cultural descentralizada e para o surgimento de novos públicos” - cfr. alíneas e) e g) do artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regional  n.º 21/2015/M, de 30 de novembro, alterado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2016/M, de 19 de maio; Considerando que a associação Agência de Promoção da Cultura Atlântica (APCA) propõe-se levar a efeito mais uma edição do Festival MADEIRADIG, dedicado à música eletrónica e experimental que se realiza desde 2004; Considerando que o Festival em apreço tem cativado e atraído à Madeira públicos oriundos do estrangeiro, designadamente da Europa do norte e central, assumindo, assim, um cariz internacional de grande relevo do ponto de vista do turismo cultural; Considerando que o Festival MADEIRADIG contribui para o incremento da qualidade e diversidade da oferta cultural da Região; Considerando a importante e necessária cooperação entre entidades públicas e privadas para o alcance de primordiais objetivos de índole cultural; Considerando que é de manifesto interesse público que a Região Autónoma da Madeira contribua para uma oferta cultural de qualidade e diversificada, imprescindível para a promoção e divulgação da Região também enquanto destino de cultura; Considerando que foram cumpridos os procedimentos previstos no Decreto Legislativo Regional n.º 25/99/M, de 27 de agosto, que estabelece o sistema de enquadramento e definição legal dos apoios financeiros a projetos de interesse cultural, e na Portaria n.º 79/2001, de 17 de julho, alterada pela Portaria n.º 130/2006, de 2 de novembro (regulamento de atribuição de apoio financeiro a projetos de interesse cultural); Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 34.º e no n.º 2 do artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional  n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro (Orçamento da RAM- -2019), conjugado com a alínea b) do artigo 3.º e artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 25/99/M, de 27 de agosto, e com a Portaria n.º 79/2001, de 17 de julho, o Conselho do Governo reunido em plenário em 12 de setembro de 2019, resolve:  1 -  Autorizar a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação cultural com a associação Agência de Promoção da Cultura Atlântica (APCA), contribuinte n.º 509858643, com sede à Avenida Arriaga n.º 30, 3.º Andar, Sala 
H, 9000-064 Funchal, com efeitos desde a data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2019, tendo em vista a produção e realização do Festival MADEIRADIG, em 2019;  2 -  Conceder à Agência de Promoção da Cultura Atlântica (APCA) uma comparticipação financeira que não excederá os € 5.000,00 (cinco mil euros) para a prossecução do projeto previsto no número anterior;  3 -  Aprovar a minuta do protocolo, que faz parte integrante da presente Resolução, e que fica arquivada na Secretaria-Geral da Presidência;  4 -  Mandatar a Secretária Regional do Turismo e Cultura e a Diretora Regional da Cultura para, em representação da Região Autónoma da Madeira, outorgar o referido protocolo.  5 -  As despesas resultantes do protocolo a celebrar têm cabimento orçamental na Secretaria 50, Capítulo 50, Divisão 01, Subdivisão 03, cl func. 253, Classificação Económica D.04.07.01.EC.00, proj. 50205, fonte 111, prog. 043, med. 007.  Presidência Do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado De Albuquerque   Resolução n.º 696/2019  Considerando que o Programa de Governo da Região Autónoma da Madeira 2015-2019, estabelece uma série de prioridades e orientações fundamentais, bem como definiu um exigente quadro de medidas a implementar na área da Cultura, entendida como “um fator de coesão e de identidade”, sendo que, de entre essas prioridades conta-se a “definição de políticas culturais que contribuam, de forma dinâmica, para a preservação e divulgação das heranças patrimoniais (em termos materiais e imateriais) que definem a identidade histórico-cultural dos madeirenses”; Considerando que, por força do estatuído na orgânica da Direção Regional da Cultura (DRC), é atribuição desta “Promover ações integradas que visem a preservação e valorização do património cultural imóvel, móvel e imaterial que, pelo seu valor histórico, arquitetónico, artístico e documental, se constituam como elementos fundamentais da identidade cultural da Região Autónoma da Madeira”, bem como “Promover e apoiar, em articulação com outras entidades públicas e privadas, projetos, programas, ações e eventos que dinamizem e fomentem uma oferta cultural de qualidade, contribuindo para a prossecução de uma política cultural descentralizada e para o surgimento de novos públicos” - cfr. alíneas e) e g) do artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regional  n.º 21/2015/M, de 30 de novembro, alterado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2016/M, de 19 de maio; Considerando que a AFERAM - Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma da Madeira, propõe-se concretizar, em 2019, um projeto que consiste na inventariação e divulgação do Traje Tradicional e Popular da Madeira, designadamente os trajos domingueiros e de trabalho de todos os concelhos da Região; Considerando que tal iniciativa contribui para o conhecimento, preservação e divulgação do património cultural imaterial e etnográfico da Região Autónoma da Madeira; 



16 de setembro de 2019    Número 150  19  Considerando que importa dar continuidade ao trabalho até agora desenvolvido pela AFERAM, enquanto veículo dinamizador de aspetos fundamentais da oferta cultural da Região como são o folclore e a etnografia; Considerando a importante e necessária cooperação entre entidades públicas e privadas para o alcance de primordiais objetivos de índole cultural; Considerando que é de manifesto interesse público que a Região Autónoma da Madeira contribua para uma oferta cultural de qualidade e diversificada, imprescindível para a promoção e divulgação da Região também enquanto destino de cultura; Considerando que foram cumpridos os procedimentos previstos no Decreto Legislativo Regional n.º 25/99/M, de 27 de agosto, que estabelece o sistema de enquadramento e definição legal dos apoios financeiros a projetos de interesse cultural, e na Portaria n.º 79/2001, de 17 de julho, alterada pela Portaria n.º 130/2006, de 2 de novembro (regulamento de atribuição de apoio financeiro a projetos de interesse cultural); Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 34.º e no n.º 2 do artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional  n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro (Orçamento da RAM- -2019), conjugado com a alínea b) do artigo 3.º e artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 25/99/M, de 27 de agosto, e com a Portaria n.º 79/2001, de 17 de julho, alterada pela Portaria n.º 130/2006, de 2 de novembro, o Conselho do Governo reunido em plenário em 12 de setembro de 2019, resolve:  1 -  Autorizar a celebração de um protocolo de desen-volvimento e cooperação cultural com a AFERAM -  - Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma da Madeira, contribuinte n.º 511244452, com sede à Rua Latino Coelho, 57, R/C, 9060-155 Funchal, com efeitos desde a data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2019, tendo em vista a organização e realização do projeto que consiste na inventariação e divulgação do Traje Tradicional e Popular da Madeira, em 2019;  2 -  Conceder à AFERAM - Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma da Madeira uma comparticipação financeira que não excederá os  € 15.000,00 (quinze mil euros) para a prossecução do projeto previsto no número anterior;  3 -  Aprovar a minuta do protocolo, que faz parte integrante da presente Resolução, e que fica arquivada na Secretaria-Geral da Presidência;  4 -  Mandatar a Secretária Regional do Turismo e Cultura e a Diretora Regional da Cultura para, em representação da Região Autónoma da Madeira, outorgar o referido protocolo.  5 - As despesas resultantes do protocolo a celebrar têm cabimento orçamental na Secretaria 50, Capítulo 50, Divisão 01, Subdivisão 03, cl func. 253, Classificação Económica D.04.07.EC.00, proj. 50205, fonte 11, prog. 043, med. 007.  Presidência Do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado De Albuquerque   Resolução n.º 697/2019  Considerando que a ATMAD - Associação de Ténis da Madeira pretende realizar pela primeira vez na Madeira o “Campeonato Nacional Absoluto em Ténis 2019”,  entre 14 
e 21 de setembro, atividade desportiva de lazer e competição nacional de caráter inovador, na Região Autónoma da Madeira; Considerando que um dos principais objetivos da realização destes eventos, organizados em 2019, pela ATMAD - Associação de Ténis da Madeira, é o de contribuir para a promoção externa e projeção da Madeira, enquanto destino de Turismo Ativo; Considerando que a ATMAD - Associação de Ténis da Madeira, tem reconhecido mérito e capacidade para executar o projeto por si apresentado denominado “Campeonato Nacional Absoluto em Ténis 2019”, prosseguindo assim o objetivo de apoiar a política de Turismo do Governo Regional; Considerando as características que o destino Madeira proporciona para atividades desta natureza, ideal para a organização de eventos que valorizam o calendário desportivo e contribuem para uma maior ocupação hote-leira, funcionando também como veículos promocionais do destino em diferentes vertentes/modalidades, atraindo assim um maior número de visitantes internacionais que contribuem para o incremento da notoriedade do Turismo na área do desporto, na Região; Assim, ao abrigo do disposto no artigo 34.º e do n.º 2 do artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro, em conjugação com a alínea d) do artigo 3.º e no artigo 7.º do Decreto Legislativo Regional  n.º 25/99/M, de 27 de agosto, e da Portaria n.º 78/2001, de 17 de julho, o Conselho do Governo reunido em plenário em 12 de setembro de 2019, resolve:  1.  Autorizar a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação no âmbito da promoção e animação turísticas com a ATMAD -  - Associação de Ténis da Madeira, tendo em vista a execução do projeto “Campeonato Nacional Absoluto em Ténis 2019”.  2.  Para a prossecução do projeto previsto no número anterior, conceder á ATMAD - Associação de Ténis da Madeira uma comparticipação financeira que não excederá € 100.000,00 (cem mil euros).  3.  Aprovar a minuta do protocolo, que faz parte integrante da presente Resolução e que fica arquivada na Secretaria-Geral da Presidência, para a atribuição do referido apoio financeiro.  4.  Mandatar a Secretária Regional do Turismo e Cultura e a Diretora Regional do Turismo para, em representação da Região Autónoma da Madeira, elaborar o respetivo processo e outorgar o protocolo, o qual produzirá efeitos desde a data da assinatura até 31 de dezembro de 2019.  5.  As despesas resultantes do protocolo a celebrar têm cabimento orçamental na Secretaria 50, Capítulo 50, Divisão 01, Subdivisão 02, cl func. 3044, Classificação Económica 04. 07. 01. RD.C0, fonte 111, prog. 043, med. 008, proj. 50975.   Presidência Do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado De Albuquerque   Resolução n.º 698/2019  Considerando que o Programa de Governo da Região Autónoma da Madeira 2015-2019, estabelece uma série de prioridades e orientações fundamentais, bem como definiu um exigente quadro de medidas a implementar na área da 



20    Número 150 16 de setembro de 2019  Cultura, entendida como “um fator de coesão e de identidade”, sendo que, de entre essas prioridades conta-se a “definição de políticas culturais que contribuam, de forma dinâmica, para a preservação e divulgação das heranças patrimoniais (em termos materiais e imateriais) que definem a identidade histórico-cultural dos madeirenses”; Considerando que, por força do estatuído na orgânica da Direção Regional da Cultura (DRC), é atribuição desta “Promover ações integradas que visem a preservação e valorização do património cultural imóvel, móvel e imaterial que, pelo seu valor histórico, arquitetónico, artístico e documental, se constituam como elementos fundamentais da identidade cultural da Região Autónoma da Madeira”, bem como “Promover e apoiar, em articulação com outras entidades públicas e privadas, projetos, programas, ações e eventos que dinamizem e fomentem uma oferta cultural de qualidade, contribuindo para a prossecução de uma política cultural descentralizada e para o surgimento de novos públicos” - cfr. alíneas e) e g) do artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regional  n.º 21/2015/M, de 30 de novembro, alterado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2016/M, de 19 de maio; Considerando que a Associação de Bandolins da Madeira, constituída no ano 2000, tem como objetivos estatutários a investigação sobre a tradição musical e instrumental madeirense, especialmente sobre a tradição bandolinística, a recolha e disponibilização de repertórios de compositores madeirenses, e ainda a promoção e divulgação de conhecimentos técnicos instrumentais e musicais, entre outros; Considerando que a referida associação organizará, em 2019 e 2020, mais duas edições do Festival Internacional de Bandolins da Madeira, que visa proporcionar o encontro do público com as variadas linguagens que o bandolim oferece, desde as orquestras às tunas (clássicas, tradicionais ou contemporâneas), e projetos de artistas e bandas reconhecidas internacionalmente, regionais, nacionais e estrangeiras; Considerando que a mesma associação, também nos anos de 2019 e 2020, propõe-se desenvolver um Showcase artístico, em suporte vídeo, para os agrupamentos regionais, para serem promovidos junto da comunidade bandolinística internacional, público em geral, estudiosos e instituições interessadas nesta temática; Considerando que os referidos eventos e iniciativas contribuem para a promoção e divulgação da tradição musical e instrumental madeirense e dos músicos que na Região Autónoma da Madeira se dedicam a esta arte; Considerando que importa dar continuidade ao trabalho até agora desenvolvido pela Associação de Bandolins da Madeira, enquanto veículo dinamizador de uma variante fundamental da oferta cultural na Região Autónoma da Madeira, como é a música tradicional; Considerando a importante e necessária cooperação entre entidades públicas e privadas para o alcance de primordiais objetivos de índole cultural; Considerando que é de manifesto interesse público que a Região Autónoma da Madeira contribua para uma oferta cultural de qualidade e diversificada, imprescindível para a promoção e divulgação da Região também enquanto destino de cultura; Considerando que foram cumpridos os procedimentos previstos no Decreto Legislativo Regional n.º 25/99/M, de 27 de agosto, que estabelece o sistema de enquadramento e definição legal dos apoios financeiros a projetos de interesse cultural, e na Portaria n.º 79/2001, de 17 de julho, alterada pela Portaria n.º 130/2006, de 2 de novembro (regulamento de atribuição de apoio financeiro a projetos de interesse cultural); 
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 34.º e no n.º 2 do artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional  n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro (Orçamento da RAM- -2019), conjugado com a alínea a) do artigo 3.º e artigo 4.º do Decreto Legislativo Regional n.º 25/99/M, de 27 de agosto, e com a Portaria n.º 79/2001, de 17 de julho, o Conselho do Governo reunido em plenário em 12 de setembro de 2019, resolve:  1 -  Autorizar a celebração de um contrato-programa de dinamização cultural com a Associação de Bandolins da Madeira, contribuinte n.º 511136650, com sede à Rua Latino Coelho, 57, 9060-155 Funchal, com efeitos desde a data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2020, tendo em vista a realização e desenvolvimento do projeto deno-minado Festival Internacional de Bandolins da Madeira (4.ª e 5.ª edições), e produção de um 

Showcase Artístico para a Promoção Cultural Multimédia do Bandolim Madeira, nos anos de 2019 e 2020;  2 -  Conceder à Associação de Bandolins da Madeira uma comparticipação financeira que não excederá os € 40.000,00 (quarenta mil euros) para a prosse-cução dos projetos previstos no número anterior;  3 -  Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz parte integrante da presente Resolução, e que fica arquivada na Secretaria-Geral da Presidência;  4 -  Mandatar a Secretária Regional do Turismo e Cultura e a Diretora Regional da Cultura para, em representação da Região Autónoma da Madeira, outorgar o referido contrato-programa.  5 -  As despesas resultantes do contrato-programa a celebrar têm cabimento orçamental na Secretaria 50, Capítulo 50, Divisão 01, Subdivisão 03, cl func. 253, Classificação Económica D.04.07.01DI.S0, proj. 50205, fonte 111, prog. 043, med. 007.  Presidência Do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado De Albuquerque   Resolução n.º 699/2019  Considerando que Vintage Destiny Boutique Hotel Lda, Nipc. 514897848, com sede na Rua da Torrinha, números 13 e 15, freguesia do Imaculado Coração de Maria, concelho do Funchal apresentou um pedido de informação prévia de um empreendimento turístico de 4 estrelas, a levar a efeito na Rua Bela de São Tiago números 44B, 46, 75, 77 e 79, freguesia de Santa Maria Maior, concelho do Funchal; Considerando que o empreendimento visa requalificar uma importante zona da cidade do Funchal e recuperar áreas que se encontram ao abandono e em estado avançado de degradação, nomeadamente um antigo armazém, e as edificações existentes na frente urbana da Rua Bela de São Tiago, aos números 46, 75, 77 e 79; Considerando que na infraestrutura em causa, em termos energéticos será valorizada a exploração de novas tecnologias de modo a apresentar soluções com uma elevada eficiência, tanto em termos de equipamentos a instalar tal como nos materiais a utilizar; 



16 de setembro de 2019    Número 150  21  Considerando que é pretensão dar um elevado ênfase aos elementos naturais, inspirados nas pré-existências, mas com uma nova abordagem, utilizando o metal e a madeira, como revestimento e proporcionando um jogo de texturas e de reflexos de luz, entre os materiais e a vegetação; numa procura da preservação de uma memória territorial existente na cidade e de uma simbiose entre o construído e a vegetação, com mais evidencia neste último; Considerando que ao assumir uma abordagem nesta perspetiva, com um conceito de uma “arquitetura verde”, pretende o promotor posicionar-se como uma mais valia para cidade e para o núcleo histórico do Funchal. Com a vegetação bem presente, almeja que o “impacto” desta construção seja encarado como mais um espaço verde dentro da área urbana, pois será uma estratégia muito presente na arquitetura do futuro;  Considerando que este empreendimento, representa uma peça importante na qualificação e diversificação da oferta turística regional, na sequência do contrato de exploração elaborado em janeiro deste ano com a cadeia hoteleira -  - Axel Hotels, pretendendo o promotor que em 2020 este seja o primeiro hotel deste grupo em Portugal. Este grupo empresarial é líder referência mundial dirigida ao um mercado LGBTQ, apresentando uma gama de serviços e produtos de qualidade elevada, desenvolvidos e adaptados a este público alvo, sempre dentro de um ambiente de diversidade e respeito, mas acima de tudo como um espaço livre onde a diversidade e respeito são valorizados. Ou seja, será um espaço concebido para um público LGBT, mas aberto a todos. Considerando ainda que: -  O pedido de informação prévia foi analisado pela Direção Regional do Turismo, que constatou que o mesmo reúne os requisitos exigidos para a instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos, conforme previsto no Decreto Legislativo Regional n.º 19/2017/M de 27 de junho, que procede à primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 12/2009/M, de 6 de maio, que adapta à Região Autónoma da Madeira o Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de março, na sua atual redação, e respetivos regulamentos, estando apto a se integrar, provisoriamente, no grupo dos hotéis de quatro estrelas; -  Pela Direção Regional da Cultura, foi emitido parecer favorável; -  A política do Governo Regional é dar prioridade no espaço urbano, à requalificação urbana/arquite-tónica dos espaços tradicionais e históricos; -  Os empreendimentos turísticos em espaço urbano devem cumprir requisitos arquitetónicos, paisagís-ticos e ambientais, em especial no que concerne à volumetria dos edifícios que se devem integrar na volumetria dominante da área em que se localizam, não podendo constituir elemento dissonante e/ou destacado, salvo se justificado em estudo integrado de conjunto;  -  Nos prédios urbanos em causa, pretende-se requa-lificar e recuperar o edificado para fins turísticos, com a salvaguarda da caraterística do quarteirão e do edificado característico da cidade do Funchal, assim como, revitalizar todo o comércio tradicional existente nos pisos mais baixos (rés-do-chão). Considerando que, de acordo com a apreciação realizada pela Direção Regional do Turismo, a capacidade de alojamento da unidade hoteleira será de 176 camas, pelo que são ultrapassadas as 160 camas regulamentadas como limite máximo para os espaços urbanos pela Norma 10 do Anexo I do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2017/M de 6 de junho que aprova o Programa de Ordenamento Turístico da Região Autónoma da Madeira- POT.  
Considerando que, este programa sectorial prevê, todavia, um regime de exceção presente na Norma 15 do mesmo regime, que introduz a possibilidade de maior capacidade do que as definidas, por regra, no POT, a saber:  “1 -  As capacidades de alojamento estabelecidas nas normas 10 e 12 podem ser majoradas da seguinte forma: a) (…); b) Até 60 %, quando se trate de empreendimentos turísticos que, pelas suas características funcionais, oferta complementar de equipamentos, disponibilização de espaços verdes envolventes e integração no local, constituam empreendimentos que qualifiquem, diversifiquem a oferta turística regional, e que sejam ratificados pelo Governo Regional, através de Resolução de Conselho de Governo;(…).”  Considerando que o promotor solicitou que o pedido de informação prévia fosse apreciado ao abrigo desta norma especial; Considerando, pois, que se encontram reunidos os requisitos legais estabelecidos para o efeito, conforme decorre dos fundamentos aduzidos nos considerandos anteriores, importa reconhecer a solicitada majoração, que é de 10 %. Nestes termos e pelo exposto, o Conselho do Governo reunido em plenário em 12 de setembro de 2019, resolve viabilizar a capacidade máxima de 176 camas para o empreendimento turístico a construir a classificar no grupo dos hotéis de 4 estrelas, que a sociedade comercial, Vintage Destiny Boutique Hotel Lda, apresentou e pretende concretizar na Rua Bela de São Tiago com os números de polícia 75, 77, 79, 44B e 46, na Freguesia de Santa Maria Maior, concelho do Funchal.  Presidência Do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado De Albuquerque   Resolução n.º 700/2019  Considerando que o Programa de Governo da Região Autónoma da Madeira 2015-2019, estabelece uma série de prioridades e orientações fundamentais, bem como definiu um exigente quadro de medidas a implementar na área da Cultura, entendida como “um fator de coesão e de identidade”, sendo que, de entre essas prioridades conta-se a “definição de políticas culturais que contribuam, de forma dinâmica, para a preservação e divulgação das heranças patrimoniais (em termos materiais e imateriais) que definem a identidade histórico-cultural dos madeirenses”; Considerando que, por força do estatuído na orgânica da Direção Regional da Cultura (DRC), é atribuição desta “Promover ações integradas que visem a preservação e valorização do património cultural imóvel, móvel e imaterial que, pelo seu valor histórico, arquitetónico, artístico e documental, se constituam como elementos fundamentais da identidade cultural da Região Autónoma da Madeira”, bem como “Promover e apoiar, em articulação com outras entidades públicas e privadas, projetos, programas, ações e eventos que dinamizem e fomentem uma oferta cultural de qualidade, contribuindo para a prossecução de uma política cultural descentralizada e para o surgimento de novos públicos” - cfr. alíneas e) e g) do artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regional  n.º 21/2015/M, de 30 de novembro, alterado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2016/M, de 19 de maio; Considerando que a Associação Cultural da Escola de Dança do Funchal tem como atividade principal o desenvolvimento de projetos, atividades, eventos e ações 



22    Número 150 16 de setembro de 2019  relacionadas com as artes do espetáculo, designadamente nas áreas da dança, teatro, literatura, cinema, artes visuais, música, entre outras; Considerando que a referida associação propõe-se produzir um filme intitulado “Posso olhar por ti”, de Francisco Lobo Faria, com abordagem às temáticas da inclusão e tolerância social; Considerando que tal filme será rodado na Região, dirigido por artistas e técnicos locais e interpretado por atores madeirenses que assumem os papeis de maior destaque; Considerando que a produção em causa contribui para o incremento da diversidade da oferta cultural da Região; Considerando a importante e necessária cooperação entre entidades públicas e privadas para o alcance de primordiais objetivos de índole cultural; Considerando que é de manifesto interesse público que a Região Autónoma da Madeira contribua para uma oferta cultural de qualidade e diversificada, imprescindível para a promoção e divulgação da Região também enquanto destino de cultura; Considerando que foram cumpridos os procedimentos previstos no Decreto Legislativo Regional n.º 25/99/M, de 27 de agosto, que estabelece o sistema de enquadramento e definição legal dos apoios financeiros a projetos de interesse cultural, e na Portaria n.º 79/2001, de 17 de julho, alterada pela Portaria n.º 130/2006, de 2 de novembro (regulamento de atribuição de apoio financeiro a projetos de interesse cultural); Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 34.º e no n.º 2 do artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional  n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro (Orçamento da RAM- -2019), conjugado com a alínea b) do artigo 3.º e artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 25/99/M, de 27 de agosto, e com a Portaria n.º 79/2001, de 17 de julho, alterada pela Portaria n.º 130/2006, de 2 de novembro, o Conselho do Governo reunido em plenário em 12 de setembro de 2019, resolve:  1 -  Autorizar a celebração de um protocolo de desen-volvimento e cooperação cultural com a Associação Cultural da Escola de Dança do Funchal, contribuinte n.º 515101273, com sede à Rua Aspirante Mota Freitas, n.º 14, 9060-197 Funchal, com efeitos desde a data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2019, tendo em vista a produção de um filme intitulado “Posso olhar por ti”, em 2019;  2 -  Conceder à Associação Cultural da Escola de Dança do Funchal uma comparticipação financeira que não excederá os € 10.000,00 (dez mil euros) para a prossecução do projeto previsto no número anterior;  3 -  Aprovar a minuta do protocolo, que faz parte integrante da presente Resolução, e que fica arquivada na Secretaria-Geral da Presidência;  4 -  Mandatar a Secretária Regional do Turismo e Cultura e a Diretora Regional da Cultura para, em representação da Região Autónoma da Madeira, outorgar o referido protocolo.  5 -  As despesas resultantes do protocolo a celebrar têm cabimento orçamental na Secretaria 50, Capítulo 50, Divisão 01, Subdivisão 03, cl func. 253, Classificação Económica D.04.07.01.DZ.00, proj. 50205, fonte 111, prog. 043, med. 007.  Presidência Do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado De Albuquerque 
Resolução n.º 701/2019  Considerando que o Programa de Governo da Região Autónoma da Madeira 2015-2019, estabelece uma série de prioridades e orientações fundamentais, bem como definiu um exigente quadro de medidas a implementar na área da Cultura, entendida como “um fator de coesão e de identidade”, sendo que, de entre essas prioridades conta-se a “definição de políticas culturais que contribuam, de forma dinâmica, para a preservação e divulgação das heranças patrimoniais (em termos materiais e imateriais) que definem a identidade histórico-cultural dos madeirenses”; Considerando que, por força do estatuído na orgânica da Direção Regional da Cultura (DRC), é atribuição desta “Promover ações integradas que visem a preservação e valorização do património cultural imóvel, móvel e imaterial que, pelo seu valor histórico, arquitetónico, artístico e documental, se constituam como elementos fundamentais da identidade cultural da Região Autónoma da Madeira”, bem como “Promover e apoiar, em articulação com outras entidades públicas e privadas, projetos, programas, ações e eventos que dinamizem e fomentem uma oferta cultural de qualidade, contribuindo para a prossecução de uma política cultural descentralizada e para o surgimento de novos públicos” - cfr. alíneas e) e g) do artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regional  n.º 21/2015/M, de 30 de novembro, alterado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2016/M, de 19 de maio; Considerando que a associação Grupo Coral do Arco da Calheta, em 2019, levará a efeito um projeto que consiste na produção e organização do I.º Festival de Grupos Corais da RAM - João Victor Costa; Considerando que tal evento contribui para a promoção e divulgação da música coral, dos grupos corais e dos coralistas da Região Autónoma da Madeira, bem como homenageia uma grande figura da música coral que foi o maestro João Victor Costa; Considerando que importa dar continuidade ao trabalho até agora desenvolvido pelo Grupo Coral do Arco da Calheta, enquanto veículo dinamizador de aspetos funda-mentais da oferta cultural da Região como são a música coral e os grupos corais; Considerando a importante e necessária cooperação entre entidades públicas e privadas para o alcance de primordiais objetivos de índole cultural; Considerando que é de manifesto interesse público que a Região Autónoma da Madeira contribua para uma oferta cultural de qualidade e diversificada, imprescindível para a promoção e divulgação da Região também enquanto destino de cultura; Considerando que foram cumpridos os procedimentos previstos no Decreto Legislativo Regional n.º 25/99/M, de 27 de agosto, que estabelece o sistema de enquadramento e definição legal dos apoios financeiros a projetos de interesse cultural, e na Portaria n.º 79/2001, de 17 de julho, alterada pela Portaria n.º 130/2006, de 2 de novembro (regulamento de atribuição de apoio financeiro a projetos de interesse cultural); Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 34.º e no n.º 2 do artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional  n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro (Orçamento da RAM- -2019), conjugado com a alínea b) do artigo 3.º e artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 25/99/M, de 27 de agosto, e com a Portaria n.º 79/2001, de 17 de julho, alterada pela Portaria n.º 130/2006, de 2 de novembro, o Conselho do Governo reunido em plenário em 12 de setembro de 2019, resolve:  1 -  Autorizar a celebração de um protocolo de desen-volvimento e cooperação cultural com a associação Grupo Coral do Arco da Calheta, contribuinte  



16 de setembro de 2019    Número 150  23  n.º 511032560, com sede à Rua Padre José Eduardo Faria, 21, 9370-050 Arco da Calheta, com efeitos desde a data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2019, tendo em vista a concretização do projeto que consiste na produção e organização do I.º Festival de Grupos Corais da RAM - João Victor Costa, em 2019;  2 -  Conceder à associação Grupo Coral do Arco da Calheta uma comparticipação financeira que não excederá os € 7.000,00 (sete mil euros) para a prossecução do projeto previsto no número anterior;  3 -  Aprovar a minuta do protocolo, que faz parte integrante da presente Resolução, e que fica arquivada na Secretaria-Geral da Presidência;  4 -  Mandatar a Secretária Regional do Turismo e Cultura e a Diretora Regional da Cultura para, em representação da Região Autónoma da Madeira, outorgar o referido protocolo.  5 -  As despesas resultantes do protocolo a celebrar têm cabimento orçamental na Secretaria 50, Capítulo 50, Divisão 01, Subdivisão 03, cl func. 253, Classificação Económica D.04.07.01.ED.00, proj. 50205, fonte 111, prog. 043, med. 007.  Presidência Do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado De Albuquerque   Resolução n.º 702/2019  Considerando o excelente resultado obtido pelo atleta madeirense Marcos Freitas, do Fakel Gazprom (Rússia), ao vencer ao serviço da Seleção Nacional de Ténis de Mesa, a medalha de prata, no Campeonato da Europa de Equipas; Considerando que com a obtenção deste resultado prestigiou a Região Autónoma da Madeira, o Conselho de Governo reunido em plenário em 12 de setembro de 2019, resolve louvar publicamente, o Atleta, a Seleção Nacional, Técnico e Dirigentes da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa.  
Presidência Do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado De Albuquerque   Resolução n.º 703/2019  Considerando que diversos estabelecimentos de educação/ensino particulares desenvolvem a sua atividade no âmbito das valências creche, jardim-de-infância, ensinos básico e secundário; Considerando que, e tendo em conta o artigo 35.º n.º 2 do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro, os apoios financeiros concedidos ao abrigo de legislação específica, deverão respeitar o previsto no respetivo regime legal e nos números 7 a 12 do artigo 34.º, tendo que, entre outras especificidades, seguir os trâmites normais para a elaboração de um contrato-programa; Considerando que o aludido estabelecimento de educação/ensino se enquadra nos princípios gerais, finali-dades e objetivos do sistema educativo da Região Autónoma da Madeira; Considerando ainda, a sua relevância em sede de rede escolar, importa proceder ao seu apoio financeiro em matéria de funcionamento, mediante celebração de contratos simples.   O Conselho de Governo reunido em plenário em 12 de setembro de 2019, resolve:  1.  Ao abrigo do disposto nos artigos 29.º, 32.º e número 2 do artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2019, conjugado com o Decreto Legislativo Regional n.º 15/2011/M, de 10 de agosto, e com a Portaria Conjunta n.º 103/2011, de 18 de agosto, alterada e republicada pela Portaria n.º 1/2019, de 2 de janeiro, autorizar a celebração dos contratos simples relativos aos estabeleci-mentos de educação referidos no ponto 2, de modo a comparticipar nos custos com o funcionamento e ação social educativa (apoios sociais) dos mesmos, com vista à promoção e desenvolvimento da sua atividade no âmbito das valências creche e jardim de infância.  2.  Para a prossecução do objeto previsto no número anterior, conceder às entidades infra mencionadas uma comparticipação financeira global que não pode exceder o montante máximo anual (ano escolar) estipulado no quadro infra mencionado, assim distribuído:  ENTIDADE BENEFICIÁRIA - ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO/ENSINO CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Ano Económico 2019  (setembro a dezembro) Ano Económico 2020  (janeiro a agosto) Total  (Ano Escolar) Funciona-mento Apoios  Sociais Funciona-mento Apoios Sociais Associação de Jovens Empresários Madeirenses -  - "Infantário Primaveras" D.04.07.01.QA.S0 149 334,26 € 32 872,00 € 298 668,52 € 57 526,00 € 538 400,78 € Cooperativa de Habitação Económica de Câmara de Lobos, CRL - Infantário Golfinho I D.04.07.01.QK.S0 136 364,50 € 88 152,00 € 272 729,00 € 154 266,00 € 651 511,50 €     



24    Número 150 16 de setembro de 2019  3.  Os contratos simples a celebrar com as entidades supra referidas produzem efeitos desde a data da sua assinatura até 31 de agosto de 2019, reportando-se ao ano escolar 2019-2020.  4.  Aprovar as minutas dos contratos simples, que fazem parte integrante da presente Resolução e que ficam arquivadas na Secretaria - Geral da Presidência, para atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.  5.  Mandatar o Secretário Regional de Educação para, em representação da Região Autónoma da Madeira, elaborar o respetivo processo e outorgar os contratos simples.  6.  As despesas resultantes dos contratos simples a celebrar têm cabimento orçamental na classificação orgânica 44.0.01.01.02 e classificações económicas indicadas no quadro do ponto 2 da presente Resolução, para os montantes e de acordo com a programação financeira referidos, e no ano de 2020 por verbas adequadas a inscrever no orçamento do mesmo organismo.    7.  A presente resolução não dispensa a apresentação dos competentes documentos prévios à celebração dos contratos acima referidos.   Presidência Do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado De Albuquerque   Resolução n.º 704/2019  Considerando que diversas Instituições Particulares de Solidariedade Social, sem finalidade lucrativa, titulares de estabelecimentos de educação/ensino, promovem e desen-
volvem a sua atividade ao nível das valências creche, jardim-de-infância e 1.º, 2.º e 3.ºciclos do ensino básico; Considerando que tais Instituições Particulares de Solidariedade Social prosseguem o objetivo de dar apoio às crianças e respetivas famílias, e nesta sequência o Governo Regional apoia e valoriza o contributo das instituições na efetivação dos direitos sociais; Considerando que, e tendo em conta o artigo 35.º n.º 2 do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro, os apoios financeiros concedidos ao abrigo de legislação específica, deverão respeitar o previsto no respetivo regime legal e nos números 7 a 12 do artigo 34.º, tendo que, entre outras especificidades, seguir os trâmites normais para a elaboração de um contrato-programa; Considerando que é de interesse para a Região o apoio a este tipo de instituições, tendo em vista a cooperação das mesmas no desenvolvimento da Região e a racionalização dos recursos públicos; Considerando ainda, a otimização das diferentes capacidades de resposta, tornando possível a concretização da política social propugnada pelo Governo Regional;  O Conselho de Governo reunido em plenário em 12 de setembro de 2019, resolve:  1.  Ao abrigo do disposto nos artigos 29.º, 32.º e número 2 do artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2019, conjugado com o Decreto Legislativo Regional n.º 15/2011/M, de 10 de agosto, e com a Portaria Conjunta n.º 103/2011, de 18 de agosto, alterada e republicada pela Portaria n.º 1/2019, de 2 de janeiro, autorizar a celebração do acordo de cooperação com a entidade referida no ponto 2, de modo a comparticipar nos custos com o funcionamento e ação social educativa (apoios sociais) do estabelecimento de educação de que é titular, com vista à promoção e desen-volvimento da sua atividade no âmbito das valências creche e jardim de infância.  2.  Para a prossecução do objeto previsto no número anterior, conceder à entidade infra mencionada uma comparticipação financeira global que não pode exceder o montante máximo anual (ano escolar) estipulado no quadro infra, assim distribuído:  ENTIDADE BENEFICIÁRIA - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Ano Económico 2019  (setembro a dezembro) Ano Económico 2020 (janeiro a agosto) Total  (Ano Escolar) Funciona-mento Apoios Sociais Funciona-mento Apoios Sociais Centro Social e Paroquial de Santa Cecília - - Infantário de Santa Cecília D.04.07.01.PM.S0 101 518,50 € 68 868,00 € 203 036,99 € 120 519,00 € 493 942,49 €     



16 de setembro de 2019    Número 150  25  3. O acordo de cooperação a celebrar com a entidade supra referida produz efeitos desde a data da sua assinatura até 31 de agosto de 2020, reportando-se ao ano escolar 2019-2020.  4. Aprovar a minuta do acordo de cooperação, que faz parte integrante da presente Resolução e que fica arquivada na Secretaria-Geral da Presidência, para atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.  5.  Mandatar o Secretário Regional de Educação para, em representação da Região Autónoma da Madeira, elaborar o respetivo processo e outorgar o acordo de cooperação.  6.  A despesa resultante do acordo de cooperação a celebrar tem cabimento orçamental na classificação orgânica 44.0.01.01.02 e na classificação econó-mica indicada no quadro do ponto 2 da presente Resolução, para os montantes e de acordo com a programação financeira referidos, e no ano de 2020 por verbas adequadas a inscrever no orçamento do mesmo organismo.  7.  A presente resolução não dispensa a apresentação dos competentes documentos prévios à celebração do acordo acima referido.  Presidência Do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado De Albuquerque    



26    Número 150 16 de setembro de 2019  
Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção Regional da Administração da Justiça.  Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:   Uma lauda ....................... €15,91 cada €15,91;  Duas laudas ..................... €17,34 cada €34,68;  Três laudas ...................... €28,66 cada €85,98;  Quatro laudas .................. €30,56 cada €122,24;  Cinco laudas ................... €31,74 cada €158,70;  Seis ou mais laudas ......... €38,56 cada €231,36   A estes valores acresce o imposto devido.  Números e Suplementos - Preço por página € 0,29    Anual Semestral  Uma Série ............................... €27,66 €13,75;  Duas Séries ............................. €52,38 €26,28;  Três Séries .............................. €63,78 €31,95;  Completa ................................ €74,98 €37,19.  A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de janeiro) e o imposto devido.  Departamento do Jornal Oficial Departamento do Jornal Oficial Número 181952/02 Preço deste número: € 7,92 (IVA incluído) 

                                                    CORRESPONDÊNCIA     PUBLICAÇÕES      EXEMPLAR  ASSINATURAS          EXECUÇÃO GRÁFICA IMPRESSÃO DEPÓSITO LEGAL    


