
 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA JORNAL OFICIAL Sexta-feira, 21 de junho de 2019     Série  Número 99  Sumário PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL Resolução n.º 372/2019 Aprova a proposta de Decreto Legislativo Regional que determina as regras relativas ao processo de descongelamento das carreiras de Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E. - SESARAM, E.P.E., e de atribuição de pontos para esse efeito.  Resolução n.º 373/2019 Aprova a integração da Dr.ª Sandra Fabrícia Tavares Teixeira, Vice-Presidente do Conselho de Administração do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E. na lista de candidatos à Mesa da Seção de Contabilidade da Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, e, caso seja eleita, autoriza a respetiva acumulação de funções.  Resolução n.º 374/2019 Autoriza a expropriação, pelo valor global de € 33.157,50 da parcela de terreno n.o 4/AK, da planta parcelar da obra, de “Construção da Ligação de Santa Quitéria aos Três Paus e Viana”.  Resolução n.º 375/2019 Autoriza a expropriação, pelo valor global de € 18.936,86 (dezoito mil e novecentos e trinta e seis euros e oitenta e seis cêntimos), a parcela de terreno n.o 45, da planta parcelar da obra de “Construção da Variante à E.R. 104 - Rosário/S. Vicente - 1.ª Fase”.  Resolução n.º 376/2019 Autoriza a cessão, a título precário e gratuito, ao município de Câmara de Lobos, da parcela de terreno com área de 4.350 m2, do prédio misto inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1679, e na matriz predial rústica sob o artigo 11 da secção “BC”, localizado no sítio do Luzirão, freguesia do Jardim da Serra, município de Câmara de Lobos.  Resolução n.º 377/2019 Autoriza a revogação da escritura de cessão a título precário e oneroso, celebrada em 5/01/2011 no Cartório Notarial Privativo do Governo.  Resolução n.º 378/2019 Aprova o Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS).  Resolução n.º 379/2019 Autoriza a realização da despesa inerente à empreitada do Hospital dos Marmeleiros - Reabilitação dos Interiores», até ao montante de € 1.500.000,00.  Resolução n.º 380/2019 Autoriza a liberação integral da caução prestada no âmbito da empreitada “Reposição das Infraestruturas Afetadas”. Resolução n.º 378/2019Aprova o Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS).



6    Número 99 21 de junho de 2019  Considerando que, no caso em apreço, o fundamento da revogação é a inconveniência da manutenção da referida Resolução que encontra a sua razão de ser numa diferente valoração administrativa.  O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de junho de 2019, resolve:  1-  Autorizar a revogação da escritura de cessão a título precário e oneroso, celebrada em 5/01/2011 no Cartório Notarial Privativo do Governo.  2-  Aprovar a minuta da escritura de distrate, que faz parte integrante desta Resolução e fica arquivada na Secretaria - Geral da Presidência.  3 -  Mandatar o Vice-Presidente do Governo Regional, em representação da Região Autónoma da Madeira, outorgar a respetiva escritura.  4 -  Revogar as Resoluções do Conselho de Governo n.º 286/2009, de 12 de março, n.º1336/2010 de 4 de novembro e n.º 1384/2010 de 10 de novembro.   Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque   Resolução n. º 378/2019  Considerando que o Acordo de Parceria e o Programa Operacional Regional da Região Autónoma da Madeira (POR RAM 14-20) definem a necessidade de um Plano de Ação para a Mobilidade Sustentável - PAMUS, quer a nível municipal quer a nível regional, de modo a enquadrar as operações e projetos a candidatar, no âmbito da prioridade 4.e -“Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios, nomeadamente, as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação”; Considerando que aqueles apoios estão circunscritos a operações e projetos enquadrados em planos integrados de mobilidade urbana sustentável que demonstrem resultados na redução de emissões de carbono e que apenas dois municípios da Região Autónoma da Madeira desenvolveram o seu PAMUS; Considerando que o Governo Regional da Madeira, em parceria com a empresa Horários do Funchal, no âmbito da candidatura ao projeto CIVITAS Destinations, tem ainda a incumbência de desenvolver um Plano de Mobilidade Turística, no âmbito do qual se pretende conhecer os padrões de mobilidade dos turistas na Região e definir medidas que visem assegurar as suas necessidades de mobilidade; Considerando que o Governo Regional pretende dispor de um instrumento que vincule a estratégia de médio e longo prazo para o desenvolvimento de infraestruturas e transportes da RAM, melhorando as acessibilidades em todo o seu território e proporcionando “mobilidade e transportes sustentáveis e de alta qualidade”; Considerando que, nesse sentido, se revela necessário a criação de um instrumento de planeamento que balize as intervenções a serem financiadas, abrangendo toda a Região Autónoma. O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de junho de 2019, resolve: Aprovar o Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS), que se anexa, o qual faz parte integrante da presente Resolução e que fica arquivado na 

Secretaria-Geral da Presidência, a desenvolver até 2028, sem prejuízo das competências dos municípios por ele abrangidos.  Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque   Resolução nº 379/2019  Considerando que importa promover a eficiência no desempenho da rede de cuidados do Serviço Regional de Saúde;  Considerando o contributo da modernização e a reabilitação das unidades hospitalares existentes, em termos da melhoria da qualidade na prestação dos cuidados de saúde que prestam;  Considerando que após uma primeira intervenção, atualmente em curso, no Hospital dos Marmeleiros, a qual incidiu em trabalhos de reabilitação das coberturas, remodelação dos vãos e guardas exteriores, incluindo a proteção térmica, torna-se agora necessário intervir no interior do edifício, em termos da sua requalificação e modernização, no sentido de assegurar adequadas condições de funcionamento, conforto e segurança aos seus utentes; Assim, o Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de junho de 2019, resolve:  1.  Autorizar, ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 27º do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro, a realização da despesa inerente à empreitada «Hospital dos Marmeleiros - Reabilitação dos Interiores», até ao montante de 1.500.000,00 euros, o qual será acrescido do IVA à taxa em vigor.  2.  Determinar que os encargos financeiros decorrentes da presente resolução sejam satisfeitos pelas verbas adequadas previstas no Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2019, de acordo com a Portaria n.º 355/2019, publicada no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM), Iª Série n.º 98 de 19 de junho.  3.  Determinar, nos termos do disposto nos artigos 17.º, 18.º, 19.º, alínea a) e artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), o recurso ao concurso público, para execução da referida empreitada.  4.  Aprovar as peças do procedimento, o anúncio (minutas), o programa de concurso e o caderno de encargos.  5.  Delegar, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 109.º do CCP, no Secretário Regional dos Equipa-mentos e Infraestruturas, com a faculdade de subdelegação, a competência para a prática de todos os atos a realizar no âmbito do procedimento previsto no número 3 supra.   Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque   Resolução n.º 380/2019  Considerando que o Decreto Legislativo Regional n.º 30/2013/M, de 10 de dezembro, instituiu um regime 

Resolução n. º 378/2019


