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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL 

 
Resolução do Conselho do Governo Regional n.º 774/2022 

 
Sumário: 
Autoriza a expropriação das parcelas de terreno n.ºs 34 e 40, da planta parcelar da obra de “Construção da Via Expresso Fajã da Ovelha - Ponta 
do Pargo”, abarca propriedades cuja expropriação se torna indispensável. 

 
Texto: 
Resolução n.º 774/2022. 
Considerando que a obra de “Construção da Via Expresso Fajã da Ovelha - Ponta do Pargo”, abarca propriedades cuja 

expropriação se torna indispensável; 
Considerando que pela Resolução n.º 1385/2007, de 20 de dezembro, foi declarada de utilidade pública a expropriação dos 

bens imóveis, suas benfeitorias e todos os direitos a eles inerentes ou relativos, com vista à execução da obra acima 
identificada, da qual fazem parte integrante as presentes parcelas; 

O Conselho do Governo reunido em plenário em 18 de agosto de 2022, resolve: 
 
1. Expropriar, nos termos do artigo 90.º do Código das Expropriações, pelo valor global de € 2.524,00 (dois mil e 

quinhentos e vinte e quatro euros), as parcelas de terreno n.ºs 34 e 40, da planta parcelar da obra, cuja titular é a 
CARPEMAR - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A. 

 
2. Aprovar a minuta de escritura de expropriação amigável. 
 
3. Mandatar o Secretário Regional das Finanças 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 45 9 50 02 07, Projeto 50153, Classificação Económica 07.01.01.B0.B0, complementada com o respetivo 
n.º de compromisso. 

 
Presidência do Governo Regional. - O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, no exercício da 

Presidência, Jorge Maria Abreu de Carvalho 
 
 

Resolução do Conselho do Governo Regional n.º 775/2022 
 

Sumário: 
Autoriza a aquisição, pela via do direito privado, da parcela de terreno n.º 181, da planta parcelar da obra de “Regularização e 
Canalização da Ribeira da Tabua, a montante da E.R. 222 - 2.ª Fase”. 

 
Texto: 
Resolução n.º 775/2022. 
Considerando a execução da obra de “Regularização e Canalização da Ribeira da Tabua, a montante da E.R. 222 - 2.ª Fase”; 
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 18 de agosto de 2022, resolve: 
 
1. Adquirir, pela via do direito privado, nos termos do artigo 11.º do Código das Expropriações, pelo valor global de 

€ 4.318,00 (quatro mil e trezentos e dezoito euros), a parcela de terreno n.º 181, da planta parcelar da obra, cujo titular 
é Noel Andrade do Nascimento.  

 
2. Aprovar a minuta de escritura de aquisição. 
 
3. Mandatar o Secretário Regional das Finanças 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 45 9 50 02 07, Projeto 50153, Classificação Económica 07.01.01.B0.B0, complementada com o respetivo 
n.º de compromisso. 

 
Presidência do Governo Regional. - O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, no exercício da 

Presidência, Jorge Maria Abreu de Carvalho 
 
 

 

 

 



19 de agosto de 2022 
Número 147 

S - 3 

 
Resolução do Conselho do Governo Regional n.º 776/2022 

 
Sumário: 
Autoriza a aquisição, pela via do direito privado, da parcela de terreno n.º 367, da planta parcelar da obra de “Prevenção e Mitigação do 
Risco de Derrocadas em Taludes Sobranceiros às Estradas Regionais - Talude do Colmeal - ER 107”. 
 
Texto: 
Resolução n.º 776/2022. 
Considerando a execução da obra de “Prevenção e Mitigação do Risco de Derrocadas em Taludes Sobranceiros às 

Estradas Regionais - Talude do Colmeal - ER 107”; 
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 18 de agosto de 2022, resolve: 
 
1. Adquirir, pela via do direito privado, nos termos do artigo 11.º do Código das Expropriações, pelo valor global de 

€ 1.571,20 (mil e quinhentos e setenta e um euros e vinte cêntimos), a parcela de terreno n.º 367, da planta parcelar da 
obra, cujos titulares são: Fernanda Figueira de Ascensão e marido Francisco Fernandes Luiz.  

 
2. Aprovar a minuta de escritura de aquisição. 
 
3. Mandatar o Secretário Regional das Finanças 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 45 9 50 02 07, Projeto 50153, Classificação Económica 07.01.01.B0.B0, complementada com o respetivo 
n.º de compromisso. 

 
Presidência do Governo Regional. - O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, no exercício da 

Presidência, Jorge Maria Abreu de Carvalho 
 

 
Resolução do Conselho do Governo Regional n.º 777/2022 

 
Sumário: 
Autoriza a venda, por ajuste direto, do prédio rústico, com a área global, no solo, de 450m2, localizado no sítio da Tendeira, freguesia do 
Caniço, concelho de santa Cruz, com a sociedade “JJG SUNATURE REALSTATE, LDA”. 
 
Texto: 
Resolução n.º 777/2022. 
Considerando que a Região Autónoma da Madeira é dona e legítima possuidora e detentora, em propriedade plena e 

perfeita, do prédio rústico, localizado no sítio da Tendeira, freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz. 
Considerando que o imóvel em referência reveste um caráter excedentário e já não se revela necessário à prossecução de 

fins de interesse público; 
Considerando que o Programa do XIII Governo Regional da Madeira preconiza uma política de preservação e 

rentabilização do património público; 
Considerando que se impõe a necessidade de implementar medidas de eficiência e racionalização do património 

imobiliário da Região Autónoma da Madeira; 
Considerando que o valor da aquisição do imóvel foi fixado em 47.250,00€ (quarenta e sete mil e duzentos e cinquenta 

euros), no âmbito da avaliação promovida pela Direção Regional do Património, tendo o valor apurado sido homologado pelo 
Secretário Regional das Finanças, em cumprimento do disposto nos n.ºs 1 e 4 do artigo 84.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; 

Considerando que, atendendo ao valor do imóvel, é permitida a alienação, por ajuste direto, nos termos do preceituado na 
alínea a) do n.º 4 do artigo 57.º do supracitado diploma; 

Considerando que está assim plenamente salvaguardado o interesse público;  
O Conselho do Governo reunido em plenário em 18 de agosto de 2022, resolve: 
 
1. Autorizar a venda, por ajuste direto, nos termos do preceituado no n.º 1 do artigo 55.º conjugado com a alínea a), do 

n.º 4 do artigo 57.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, do prédio rústico, com a área global, no solo, de 450m2, 
localizado no sítio da Tendeira, freguesia do Caniço, concelho de santa Cruz, inscrito na matriz cadastral respetiva 
sob o artigo 79 da secção “YY” e descrito na Conservatória do Registo Predial do Funchal sob o número cinco três 
cinco um barra dois zero zero nove um zero um nove. 

 
2. Autorizar a celebração, com a sociedade “JJG SUNATURE REALSTATE, LDA”, do respetivo contrato de compra e 

venda, pelo valor de € 47.250,00 (quarenta e sete mil e duzentos e cinquenta euros). 
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3. Aprovar a minuta do contrato de compra e venda, a qual faz parte integrante desta resolução e fica arquivada na 

Secretaria Geral da Presidência. 
 
4. Mandatar o Secretário Regional das Finanças para, em representação da Região Autónoma da Madeira, outorgar o 

respetivo contrato. 
 

Presidência do Governo Regional. - O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, no exercício da 
Presidência, Jorge Maria Abreu de Carvalho 
 
 

 
Resolução do Conselho do Governo Regional n.º 778/2022 

 
Sumário: 
Autoriza a venda, por ajuste direto, do prédio rústico, com a área global, no solo de 290,00 m2, localizado no sítio do Caramanchão, 
freguesia e município de Machico. 

 
Texto: 
Resolução n.º 778/2022. 
Considerando que a Região Autónoma da Madeira é dona e legítima possuidora e detentora, em propriedade plena e 

perfeita, do prédio rústico, localizado no sítio do Caramanchão, freguesia e município de Machico, inscrito na matriz cadastral 
respetiva sob o artigo 127 da secção “BH” e descrito na Conservatória do Registo Predial de Machico sob o o número 
4416/20050503. 

Considerando que o imóvel em referência reveste um caráter excedentário e já não se revela necessário à prossecução de 
fins de interesse público.  

Considerando que o Programa do XIII Governo Regional da Madeira preconiza uma política de preservação e 
rentabilização do património público.  

Considerando que se impõe a necessidade de implementar medidas de eficiência e racionalização do património 
imobiliário da Região Autónoma da Madeira.  

Considerando que o valor da aquisição do imóvel foi fixado em € 20.300,00 (vinte mil e trezentos euros), no âmbito da 
avaliação promovida pela Direção Regional do Património, tendo o valor apurado sido homologado pelo Secretário Regional 
das Finanças, em cumprimento do disposto nos n.º s 1 e 4 do artigo 84.º do Decreto Legislativo Regional n.º 7/2012/M, de 20 
de abril, alterado e republicado pelo DLR n.º 24/2017/M de 3 de agosto. 

Considerando que, atendendo ao valor do imóvel, é permitida a alienação, por ajuste direto, nos termos do preceituado na 
alínea a) do n.º 4 do artigo 57.º do supra citado diploma. 

Considerando que está assim plenamente salvaguardado o interesse público.  
O Conselho do Governo reunido em plenário em 18 de agosto de 2022, resolve: 
 
1.  Autorizar a venda, por ajuste direto, nos termos do preceituado no n.º 1 do artigo 55.º conjugado com a alínea a), do 

n.º 4 do artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional n.º 7/2012/M, de 20 de abril, alterado e republicado pelo DLR 
n.º 24/2017/M de 3 de agosto, do prédio rústico, com a área global, no solo de 290,00 m2, localizado no sítio do 
Caramanchão, freguesia e município de Machico, inscrito na matriz cadastral respetiva sob o artigo 127 da secção 
“BH” e descrito na Conservatória do Registo Predial de Machico sob o número 4416/20050503. 

 
2.  Autorizar a celebração, com o Sr. Duarte Magno Nunes Gomes, do respetivo contrato de compra e venda, pelo valor 

de € 20.300,00 (vinte mil e trezentos euros). 
 
3.  Aprovar a minuta do contrato de compra e venda, a qual faz parte integrante desta resolução e fica arquivada na 

Secretaria Geral da Presidência 
 
4.  Mandatar o Secretário Regional das Finanças para, em representação da Região Autónoma da Madeira, outorgar o 

respetivo contrato. 
 
Presidência do Governo Regional. - O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, no exercício da 

Presidência, Jorge Maria Abreu de Carvalho 
 
 

Resolução do Conselho do Governo Regional n.º 779/2022 
 

Sumário: 
Autoriza a celebração de um contrato-programa com a SY Madeira - Associação Juvenil Synergia Madeira, tendo em vista a 
comparticipação financeira da Direção Regional de Juventude na implementação do plano de atividades, referente ao ano 2022, 
necessária ao normal desenvolvimento das ações previstas em áreas de reconhecido interesse regional, no âmbito cultural, educativo, 
juvenil e social. 

 
Texto: 
Resolução n.º 779/2022. 
Considerando que o movimento associativo tem representado ao longo dos últimos anos um papel fundamental no 

fortalecimento e na diversificação das respostas sociais, constituindo um elemento-chave na coesão e desenvolvimento da 
sociedade civil, importa dotar as organizações de juventude de mecanismos de intervenção, nesta particular conjuntura 
económica e social; 
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Considerando que a criação de dinâmicas participativas assentes na cidadania ativa, aliadas a metodologias de educação 

não formal, constituem veículos por excelência para a aquisição de aptidões e competências, geradoras de capital social e 
promotoras de redes de ação, cruciais no atual contexto de globalização; 

Considerando que as políticas de juventude devem criar espaços de transversalidade, que contribuam para a emancipação 
juvenil, de modo a que o associativismo represente um impulso gerador de autonomia, em que os jovens sejam os 
protagonistas ativos, na construção de novos paradigmas consentâneos com as exigências da contemporaneidade; 

Considerando que, no âmbito das competências do Governo Regional da Madeira, se prevê o incremento do papel 
interventivo que as associações juvenis desempenham nesta Região Autónoma, mediante a implementação de projetos 
coletivos, em que o associativismo se revele um imprescindível motor de desenvolvimento sociocultural e económico; 

Considerando que o Decreto Legislativo Regional n.º 28-A/2021/M, de 30 de dezembro, que aprovou o Orçamento da 
Região Autónoma da Madeira para 2022, institui que o Governo Regional apoie financeiramente entidades públicas e 
privadas, com vista à implementação de ações e projetos em variadas áreas; 

Considerando que, ao abrigo de legislação específica, nomeadamente através do Decreto Legislativo Regional 
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à Região Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de 23 de junho, a qual 
estabeleceu o regime jurídico do associativismo jovem e da Portaria n.º 6/2021, de 11 de janeiro, com a redação dada pela 
Portaria n.º 710/2021, de 17 de novembro,  que aprovou e regulamenta o Plano Regional de Apoio ao Associativismo Jovem, 
ficaram definidos os tipos de apoio a conceder às organizações de juventude pelo Governo Regional. 

O Conselho do Governo reunido em plenário em 18 de agosto de 2022, resolve: 
 
1.  Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 8, 9 e 10 do artigo 34.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 o ano 2022 conjugado com o disposto 
nos artigos 16.º e 18.º do Decreto Legislativo Regional n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à Região 
Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de 23 de junho, que estabelece o Regime Jurídico do Associativismo Jovem, 
nos artigos 8.º, 16.º a 21.º da Portaria n.º 6/2021, de 11 de janeiro, com a redação dada pela Portaria n.º 710/2021, de 
17 de novembro, que aprovou e regulamenta o Plano Regional de Apoio ao Associativismo Jovem, no Despacho 
n.º 32/2022, de 27 de janeiro, na alínea h) do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2020/M, de 
2 de março, que aprovou a orgânica da Direção Regional de Juventude, autorizar a celebração de um contrato-
programa com a SY Madeira – Associação Juvenil Synergia Madeira, tendo em vista a comparticipação financeira da 
Direção Regional de Juventude na implementação do plano de atividades, referente ao ano 2022, necessária ao 
normal desenvolvimento das ações previstas em áreas de reconhecido interesse regional, no âmbito cultural, 
educativo, juvenil e social. 

 
2.  Para a prossecução do plano de atividades previsto no número anterior, conceder à SY Madeira - Associação Juvenil 

Synergia Madeira, uma comparticipação financeira que não excederá o montante de € 2.975,00 (dois mil, novecentos 
e setenta e cinco euros).  

 
3.  A comparticipação financeira referida no número anterior será processada nos termos do artigo 14.º da Portaria 

n.º 6/2021, de 11 de janeiro, com a redação dada pela Portaria n.º 710/2021, de 17 de novembro. 
 
4.  O contrato-programa a celebrar tem início na data da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de 2022. 
 
5.  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. 
6.  Mandatar o Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia para, em representação da Região Autónoma da 

Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes. 
 
7.  A despesa resultante deste contrato-programa tem cabimento orçamental na classificação orgânica 43.9.50.08.00, 

rubrica D.04.07.01.WH.O0, do projeto 50688, do Orçamento da Direção Regional de Juventude, com o número de 
compromisso CY52213887. 

 
Presidência do Governo Regional. - O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, no exercício da 

Presidência, Jorge Maria Abreu de Carvalho 
 
 

Resolução do Conselho do Governo Regional n.º 780/2022 
 

Sumário:  
Louva publicamente a Atleta madeirense Madalena Rodrigues Costa, o Clube e a Associação de Patinagem da Madeira. 

 
Texto: 
Resolução n.º 780/2022. 
Considerando o excelente resultado obtido pela atleta madeirense Madalena Rodrigues Costa, do Sporting Club 

Santacruzense, ao conquistar a Medalha de Ouro na Taça do Mundo 2022, na modalidade de Patinagem Artística, no escalão 
de cadetes; 

Considerando que, com a obtenção deste resultado, prestigiou a Região Autónoma da Madeira, o Conselho do Governo 
reunido em plenário em 18 de agosto de 2022, resolve louvar publicamente a Atleta, o Clube e a Associação de Patinagem da 
Madeira. 

 
Presidência do Governo Regional. - O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, no exercício da 

Presidência, Jorge Maria Abreu de Carvalho 
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Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção 

Regional da Administração Publica e da Modernização Administrativa. 

 

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. 

 

Preço deste número: € 1, 83(IVA incluído) 
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