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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL 
 

Resolução n.º 124/2018 
 
Atendendo ao significado da Semana Santa na tradição 

católica do Povo Madeirense e sendo a Sexta-Feira Santa 
Feriado Nacional, o Conselho do Governo reunido em 
plenário em 15 de março de 2018, resolveu estabelecer 
tolerância de ponto na Quinta-Feira Santa e no Sábado de 
Aleluia, nos serviços públicos, Institutos Públicos e Empre-
sas Públicas sob a tutela do Governo Regional. 

Os serviços da administração pública regional autóno-
ma, que pela sua natureza, sejam de funcionamento ininter-
rupto, assim como aqueles que, por razões de interesse 
público, tenham que laborar no(s) dia(s) acima identifica-
dos, deverão criar as condições necessárias para que os seus 
trabalhadores possam gozar a tolerância agora concedida 
em momento posterior, obtida a concordância dos respecti-
vos superiores hierárquicos. 

 
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO 

GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albu-
querque 

 
 

Resolução n.º 125/2018 
 
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 identida-
de”, sendo que, de entre essas prioridades conta-se a “defi-
nição de políticas culturais que contribuam, de forma dinâ-
mica, para a preservação e divulgação das heranças patri-
moniais (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 e apoiar, em articulação com outras entidades 
públicas e privadas, projetos, programas, ações e eventos 
que dinamizem e fomentem uma oferta cultural de qualida-
de, contribuindo para a prossecução de uma política cultural 
descentralizada e para o surgimento de novos públicos” – 
cfr. alínea g) do artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regio-
nal n.º 21/2015/M, de 30 de novembro, alterado pelo Decre-
to Regulamentar Regional n.º 16/2016/M, de 19 de maio; 

Considerando a importante e necessária cooperação en-
tre entidades públicas e privadas para o alcance de primor-
diais objetivos de índole cultural; 

Considerando que importa manter infraestruturas de 
produção teatral de base regional, por forma a suscitar no-
vos públicos para o teatro e consolidar os existentes, espe-
cialmente entre os mais jovens, oferecendo com regularida-
de um repertório qualificado em matéria de teatro; 

Considerando que importa dar continuidade ao trabalho até 
agora desenvolvido pelo Teatro Experimental do Funchal 
(TEF), enquanto veículo dinamizador de uma variante funda-
mental da oferta cultural na Região Autónoma da Madeira; 

Considerando que o funcionamento normal do TEF re-
quer a afetação de importantes meios e recursos financeiros, 
humanos, logísticos, etc.; 

Considerando que o TEF é uma associação cultural sem 
fins lucrativos, declarada de utilidade pública pela Resolu-
ção do Conselho do Governo Regional n.º 1382/2007, de 20 
de dezembro, publicada no JORAM, I Série, n.º 127, 3.º 
suplemento, de 28 de dezembro de 2007; 

Considerando que é de manifesto interesse público que 
a Região Autónoma da Madeira contribua para a sustentabi-
lidade e atividade de instituições como o Teatro Experi-
mental do Funchal, que se revela estruturante na área do 
teatro e imprescindível para a promoção e divulgação da 
Região também enquanto destino de cultura; 

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 32.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro (Orça-
mento da RAM-2018), o Conselho do Governo reunido em 
plenário em 15 de março de 2018, resolveu: 

 
1.  Autorizar a celebração de um contrato-programa 

com a associação Teatro Experimental do Fun-
chal, contribuinte n.º 511.270.232, com efeitos 
desde a data da sua assinatura até 31 de dezem-
bro de 2018, para viabilização do normal funcio-
namento da associação no ano de 2018, abran-
gendo as suas despesas ordinárias no que respei-
ta à atividade/objeto social e às instalações, pes-
soal, equipamentos, etc.; 

 
2.  Conceder à associação Teatro Experimental do 

Funchal uma comparticipação financeira que não 
excederá os € 20.000,00 (vinte mil euros); 

 
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 Cul-

tura para, em representação da Região Autónoma 
da Madeira, outorgar o referido contrato-programa. 

 
5.  As despesas resultantes do contrato-programa a ce-

lebrar têm cabimento orçamental na Secretaria 50, 
Capítulo 50, Divisão 01, Subdivisão 03, cl func. 
253, Classificação Económica 04.07.01.00.00, 
proj. 50205, fonte 111, prog. 43, med. 007. 

 
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO 

GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albu-
querque 
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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. 

 

Preço deste número: € 1,22 (IVA incluído) 
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