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Considerando que tal infraestrutura desportiva, servirá não só a população local, mas dada a sua proximidade com a Escola 
Básica do 2º e 3º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos e com a Escola Básica do 1º ciclo de Câmara de Lobos, também, as 
respetivas comunidades escolares; 

Considerando que a construção da primeira fase do novo pavilhão gimnodesportivo, constituída pela execução das 
respetivas infraestruturas, foi concluída recentemente e que será necessário avançar com a segunda fase da obra, que além do 
pavilhão e respetivos apoios técnicos, incluirá também, um ginásio de apoio, espaço para treino de ténis de mesa, dois campos 
de padel e uma zona de aparelhos de ginástica urbana; 

Considerando que no âmbito do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma 
da Madeira para 2022, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, encontra-se previsto o Projeto de 
construção do “Pavilhão Gimnodesportivo do Estreito de Câmara de Lobos”; 

Assim, nos termos e com os fundamentos da proposta de início de procedimento de contratação pública, o Conselho do 
Governo reunido em plenário em 21 de abril de 2022, resolve: 

1. Autorizar, ao abrigo do disposto na alínea e) do n.º 1 artigo 27.º do Decreto Legislativo Regional n.º 28 - A/2021/M, de 
30 de dezembro, a realização da despesa inerente à empreitada designada por «Pavilhão do Estreito de Câmara de Lobos - 
Segunda Fase» até ao montante de 4.350.000,00 euros, ao qual será acrescido IVA à taxa legal 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, de acordo com a Portaria n.º 209/2022, publicada no Jornal Oficial 
da Região Autónoma da Madeira (JORAM), I Série n.º 65, de 13 de abril de 2022; 

3. Determinar, nos termos do disposto nos artigos 18.º, 19.º, alínea a), 36.º e 38.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), 
o recurso ao concurso público, com publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, para execução da referida 
obra;  

4. Aprovar as peças do procedimento: 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 de Equipamentos 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 três supra.   

 
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque 
 

 
Resolução do Conselho do Governo Regional n.º 271/2022 

 
Sumário: 
Aprova o Decreto Regulamentar Regional que estabelece as medidas preventivas para a área a afetar à obra da “Reformulação do Nó das 
Quebradas”. 

 
Texto: 
Resolução n.º 271/2022 
O Conselho do Governo reunido em plenário em 21 de abril de 2022, resolve, aprovar o Decreto Regulamentar Regional 

que estabelece as medidas preventivas para a área a afetar à obra da “Reformulação do Nó das Quebradas”. 
 
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque 
 

 
Resolução do Conselho do Governo Regional n.º 272/2022 

 
Sumário: 
Autoriza a celebração de um protocolo com a IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, abreviadamente designada 
IHM, EPERAM, tendo em vista a concessão, àquela entidade pública empresarial, de uma indemnização compensatória que não 
excederá o montante máximo de € 3.500.000,00. 

 
Texto: 
Resolução n.º 272/2022 
Considerando que a implementação dos programas e investimentos no setor da habitação com fins sociais, na Região 

Autónoma da Madeira, designadamente a promoção direta ou aquisição de fogos para arrendamento social e o apoio ao 
arrendamento e à aquisição de casa própria, compete à IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, adiante 
abreviadamente designada por IHM, EPERAM; 

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, 42-A/2016/M, de 
30 de dezembro e 1-A/2020/M, de 31 de janeiro, 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 as receitas de exploração previstas no âmbito das atividades sociais cometidas à IHM, EPERAM, para 
os exercícios económicos de 2022 e 2023, não serão, suficientes para cobrir e satisfazer os custos a elas associados, 
tornando-se necessário atribuir um apoio financeiro sob a forma de indemnização compensatória, de subsídios à exploração e 
de subsídios ao investimento; 

Considerando que aqueles programas e investimentos têm enquadramento no Plano de Investimentos e Despesas de 
Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira, e no Orçamento para 2022, daquela entidade pública empresarial; 

Considerando assim que se afigura necessário apoiar a IHM, EPERAM nos encargos decorrentes da execução do seu plano 
de atividades e investimentos; 
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Nestes termos, o Conselho do Governo reunido em plenário em 21 de abril de 2022, resolve: 
1. Ao abrigo do disposto nos 34.º e 44.º do Decreto Legislativo Regional n.º 28-A/2021/M, de 30 de dezembro, que aprova 

o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2022, em conjugação com o n.º 3 do artigo 46.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 15/2021/M, de 30 de junho, e o 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, 
42-A/2016/M, de 30 de dezembro e 1-A/2020/M, de 31 de janeiro, autorizar a celebração de um protocolo com a IHM, 
EPERAM, tendo em vista a concessão, àquela entidade pública empresarial, de uma indemnização compensatória que não 
excederá o montante máximo de 3.500.000,00 € (três milhões e quinhentos mil euros), pela atribuição de rendas sociais e 
outros apoios e pelos acréscimos de gastos e perdas no âmbito das missões de interesse público confiadas pela Região 
Autónoma da Madeira, no domínio da habitação com fins sociais e atividades conexas, para a concretização das atividades 
previstas, no período compreendido entre abril de 2022 e março de 2023, de acordo com a seguinte programação financeira: 

a) Ano económico de 2022 - até ao valor global máximo de 2.500.000,00 € (dois milhões e quinhentos mil euros); 
b) Ano económico de 2023 - até ao valor global máximo de 1.000.000,00 € (um milhão de euros). 
2. Estabelecer que a IHM, EPERAM confirme, até 30 de abril de 2023 e até 30 de abril de 2024, os gastos estimados e 

efetivamente realizados, em conformidade com os relatórios e contas dos exercícios de 2022 e 2023, devidamente certificado 
pelo respetivo Fiscal Único. 

3. O protocolo a celebrar com a IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM produz efeitos desde a data da 
concessão do respetivo visto por parte do Tribunal de Contas e até 31 de março de 2023, sem prejuízo das obrigações 
assessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato, nomeadamente a entrega de documentos, se for o caso. 

4. 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 apoio financeiro previsto nesta Resolução. 

5. Mandatar o Secretário Regional das Finanças e o Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas para, em 
representação da Região Autónoma da Madeira, elaborar o respetivo processo e outorgar o protocolo, bem como as eventuais 
alterações ao mesmo. 

6. As verbas necessárias para o ano económico de 2022 estão inscritas no orçamento da Secretaria Regional de 
Equipamentos e Infraestruturas, na Secretaria 52, Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão 00, Classificação Económica 
D.04.04.03.AW.00, Atividade 260, Programa 41, Medida 036, Área Funcional 062, Fonte de Financiamento 388 e na 
Secretaria 52, Capítulo 50, Divisão 01, Subdivisão 09, Classificação Económica D.04.04.03.00.00 e D.08.04.03.00.00, Projeto 
PIDDAR n.º 51181 - “Investimentos e Atividades de Índole Habitacional com Fins Sociais”, Programa 51, Medida 025, Área 
Funcional 061, Fonte de Financiamento 388. 

7. As verbas necessárias para o ano económico de 2023 serão inscritas no respetivo orçamento da Secretaria Regional de 
Equipamentos e Infraestruturas. 

 
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque 
 

 
Resolução do Conselho do Governo Regional n.º 273/2022 

 
Sumário: 
Autoriza a entrada de prestações acessórias pecuniárias à Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira da Madeira, S.A. até ao 
montante máximo de € 3.680.084,00. 

 
Texto: 
Resolução n.º 273/2022 
Considerando que a Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A. é uma empresa pública reclassificada, que 

prossegue fins de interesse público e tem por missão a conceção, promoção, construção e gestão de projetos, ações e 
empreendimentos que contribuam de forma integrada para o desenvolvimento dos concelhos do Porto Moniz, São Vicente e 
Santana, de acordo com o preceituado nos seus Estatutos, aprovados em anexo pelo Decreto Legislativo Regional n.º 
9/2001/M, de 10 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 11/2002/M, de 16 de julho; 

Considerando que é premente garantir o cumprimento a tempo e horas dos pagamentos da SDNM, S.A., nomeadamente o 
serviço da dívida no ano de 2022; 

Considerando que, para fazer face a este encargo, encontra-se inscrito no Orçamento da Região Autónoma da Madeira 
para o ano de 2022 esse montante; 

Considerando que esta operação ativa tem acolhimento no disposto no n.º 1 do artigo 11.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 
13.º do Decreto Legislativo Regional n.º 28-A/2021/M, de 30 de dezembro, que aprovou o Orçamento da Região Autónoma 
da Madeira para 2022; 

Considerando que se trata de um ato urgente e inadiável, que assume um verdadeiro caráter de interesse público. 
O Conselho do Governo reunido em plenário em 21 de abril de 2022, resolve: 
1. Autorizar a entrada de prestações acessórias pecuniárias à Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira da 

Madeira, S.A. até ao montante máximo de € 3.680.084,00 (três milhões seiscentos e oitenta mil e oitenta e quatro euros) no 
ano de 2022, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 3 do artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais, 
conjugado com os Estatutos da SDNM S.A., aprovados pelo Decreto Legislativo Regional n.º 9/2001/M, de 10 de maio, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 11/2002/M, de 16 de julho. 

2. A presente despesa tem cabimento orçamental no Orçamento da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, 
para 2022, Secretaria 52, Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão 00, Classificação Económica D.09.09.07.AJ.00, Programa 041, 
Medida 036, Área Funcional 062, Atividade 260 , Cabimento n.º CY42207578. 

 
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque 


