
 REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA JORNAL OFICIAL Quinta-feira, 9 de julho de 2020  Série  Número 129 Sumário PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL Resolução n.º 511/2020 Autoriza, nos termos do disposto no Decreto Legislativo Regional n.º 30/2013/M, de 10 de dezembro, a liberação de 98,26% da caução, e correspondentes reforços, prestada no âmbito da empreitada de “Reabilitação e Regularização da Ribeira de Santa Luzia Troço Urbano (km 0+386,38 ao km 1+860,05)”, na proporção dos trabalhos que foram objeto de receção provisória parcial.  Resolução n.º 512/2020 Autoriza a aquisição, pela via do direito privado, da parcela de terreno n.º 120, da planta parcelar da obra de “Construção do Novo Hospital do Funchal”.  Resolução n.º 513/2020 Reconhece como Projeto Estratégico para a Região o projeto “Sidraria dos Prazeres” promovido pela empresa denominada “Mistérios da Quinta, Unipessoal, Lda.”, por apresentar interesse relevante para o aumento de valor e melhoria da capacidade competitiva da sidra regional com direito à utilização da Indicação Geográfica Protegida “Sidra da Madeira”.  Resolução n.º 514/2020 Autoriza a reabertura e utilização de parques infantis na Região, a partir do dia 18 de julho do corrente ano.  Resolução n.º 515/2020 Autoriza a aquisição, pela via do direito privado, da parcela de terreno n.º 333, da planta parcelar da obra de “Canalização do Ribeiro da Corujeira (2.ª fase) - Monte”.  Resolução n.º 516/2020 Autoriza, ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 26.º do Decreto Legislativo Regional n.º 1-A/2020/M, de 31 de janeiro, a realização da despesa inerente à empreitada de “Conservação Corrente por Contrato - Rede Viária  Regional - 2021/2024”, até ao montante de € 11 000.000,00, sem IVA. 



2 Número 129 9 de julho de 2020  PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL  Resolução n.º 511/2020  Considerando que o Decreto Legislativo Regional  n.º 30/2013/M, de 10 de dezembro, instituiu um regime excecional e transitório de liberação e de redução da caução em contratos celebrados ou a celebrar com contraentes públicos, até 31 de dezembro de 2020, por força do artigo 78.º do Decreto Legislativo Regional n.º 1-A/2020/M, de 3 de fevereiro; Considerando que, nos termos dos n.ºs 1 e 4 do artigo 2.º e dos n.ºs 1 a 3 do artigo 3.º do citado diploma, nos contratos de empreitada de obras públicas, celebrados ao abrigo do Código dos Contratos Públicos e do Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/M, de 14 de agosto, o dono da obra pode autorizar a liberação da caução e seus reforços decorrido o prazo de um ano, contado da data da receção provisória da obra, liberação que será integral ou na proporção dos trabalhos recebidos, consoante a receção tenha sido total ou parcial, podendo neste último caso, verificar-se várias liberações parciais; Considerando que, de acordo com o n.º 2 do mencionado artigo 3.º, constitui condição da liberação da caução a inexistência de defeitos da obra, da responsa-bilidade do empreiteiro, que afetem a sua regular funcionalidade em condições normais de exploração, operação ou utilização para os fins a que se destina; Considerando que o contrato de empreitada “Reabilitação e Regularização da Ribeira de Santa Luzia Troço Urbano (km 0+386,38 ao km 1+860,05” foi celebrado ao abrigo do Código dos Contratos Públicos e que, em vistoria aos trabalhos da obra, constatou-se que encontram-se reunidas as condições para a liberação de 98,26% da caução prestada, na proporção dos trabalhos recebidos provisoriamente.   O Conselho do Governo reunido em plenário em 8 de julho de 2020, resolve: Autorizar, nos termos do disposto no Decreto Legislativo Regional n.º 30/2013/M, de 10 de dezembro, a liberação de 98,26% da caução, e correspondentes reforços, prestada no âmbito da empreitada de “Reabilitação e Regularização da Ribeira de Santa Luzia Troço Urbano (km 0+386,38 ao km 1+860,05”, na proporção dos trabalhos que foram objeto de receção provisória parcial.  Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque   Resolução n.º 512/2020  Considerando a execução da obra de “Construção do Novo Hospital do Funchal”; 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 8 de julho de 2020, resolve:  1.  Adquirir, pela via do direito privado, nos termos do artigo 11.º do código do Código das Expropriações, pelo valor global de 3.580,00€ (três mil e 
quinhentos e oitenta euros), a parcela de terreno  n.º 120, da planta parcelar da obra, cujos titulares são: Arlindo Pestana Aragão e mulher Maria Isaura Pereira de Nóbrega Aragão.   2.  Aprovar a minuta de escritura de aquisição.  3.  Mandatar o Vice-Presidente do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares para, em represen-tação 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 51819, Classificação Económica 07.01.01.SH.B0, 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 513/2020  Considerando que a sidra é uma das bebidas mais tradicionais da Região Autónoma da Madeira, já que praticamente desde o povoamento da ilha da Madeira e até os dias de hoje vem sendo produzida, ininterruptamente, sobretudo nas zonas mais propícias à propagação de macieiras, de pereiros, e também de pereiras; Considerando que, apesar do consumo de sidra ter estado até muito recentemente confinado às localidades de produção e numa lógica de autoconsumo e, a haver, um mercado muito informal, nos últimos anos tem-se assistido a um maior conhecimento e notoriedade da bebida, sobretudo pelos eventos anuais, como sejam a Mostra da Sidra no Santo da Serra (35 edições), o Festival da Truta-Rota da Sidra-Encontro de Grupos Culturais de São Roque do Faial (9 edições), a Semana da Sidra da Madeira nos Prazeres (5 edições) e o Food Matching com sidra da Madeira no Jardim da Serra (2 edições);  Considerando que, para alcançar novos consumidores e, para acesso aos mesmos, os pontos de comercialização onde seja possível consumir e ou adquirir a sidra da Madeira (bares, restaurantes e as grandes superfícies retalhistas dos grandes núcleos urbanos e turísticos), quer a sua produção quer comercialização terão de adaptar-se ao mercado formal, com todos os aspetos que este envolve, não deixando de se manter o respeito pela tradicionalidade mas abrindo também oportunidade à inovação;  Considerando que para concretizar o acima referido, o Governo Regional atendeu à necessidade de regulamentar e organizar o respetivo setor para que este possa dispor de outra ambição comercial, de fatores adicionais de valorização, e de capacidade competitiva para concorrer, com transparência, lealdade e segurança, com as sidras nacionais e internacionais, principalmente as reconstituídas, como ainda sustentar a produção regional de maçãs e peros, sobretudo de variedades endógenas, a sua matéria-prima primordial; Considerando que aquele processo culminou com a publicação do Decreto Legislativo Regional n.º 7/2020/M, de 3 de julho, que define e caracteriza a sidra, o vinagre de sidra e o vinagre de maçã produzidos na RAM, e estabelece as regras aplicáveis à sua colocação no mercado; 



9 de julho de 2020 Número 129 3  Considerando que esta regulamentação permitirá também suportar e dinamizar o valor acrescentado pela criação da IGP (Indicação Geográfica Protegida) “Sidra da Madeira”, uma vez que é produzida com variedades regionais, caso das dez que já constam no Catálogo Nacional de Variedades de Espécies Fruteiras, como é o exemplo do Pero Calhau, do Pero da Ponta do Pargo e do Pero Domingos, e de outras cultivadas no território ao longo de muitas décadas e que acabaram por adquirir caraterísticas muito próprias e completamente adaptadas à Região tornando-as diferentes das importadas, como é o exemplo da maçã Golden;   Considerando que, com esta regulamentação, a Região Autónoma da Madeira deu um grande passo na defesa, dignificação e promoção desta bebida regional, entrando para a história como sendo a primeira região de Portugal com regulamentação própria para o setor e com uma IGP;  Considerando que, em paralelo, o Governo Regional decidiu promover o projeto de construção e equipamento das Sidrarias da Madeira, maximizando o elevado potencial da sidra regional e conferindo a esta bebida ancestral, a mais adequada abordagem aos mercados consumidores, como alavancando a produção de maçãs e peros de variedades regionais; Considerando que este projeto contempla a construção e equipamento de uma rede de sidrarias para uso comunitário, com o objetivo principal de dotar a Região de unidades modelares para a transformação de maçãs, peros e, eventualmente de peras, para a obtenção dos vários tipos de sidras e, quando possível de vinagres de sidra e de outros géneros alimentícios à base destes produtos, a serem instaladas nas principais zonas da ilha da Madeira com mais arreigada tradição na produção da bebida; Considerando que estas sidrarias serão unidades prestadoras de serviços aos agricultores, com o objetivo de ultrapassar as dificuldades que se colocam à produção e preparação para colocação no mercado das suas sidras, proporcionando-lhes condições e tecnologias adequadas à obtenção de bebidas que, para além de satisfazer as disposições normativas e as exigências de higiene e segurança alimentar que lhes são aplicáveis, possam apresentar uma qualidade superior e as características próprias de especificidade e genuinidade e/ou de inovação que permitam a sua diferenciação e valorização nos mercados; Considerando que, oportunamente, o projeto será complementado com uma Sidraria Central, a qual,  além de conferir o necessário apoio laboratorial às sidrarias locais, disporá de equipamento mais evoluído para produzir sidras naturais mais elaboradas (método “charmat” para sidra gaseificada, e método “champanhês” para produzir sidra espumante), de uma engarrafadora/rolhadora/capsuladora mais sofisticada e adaptada a formatos especiais, bem como de capacidade de conservação e de armazenamento para apoio ao desenvolvimento/acabamento dos diversos “géneros” de sidra a obter; Considerando que, neste contexto, já se procedeu à instalação e equipamento da Sidraria de Santo António da Serra - Machico, a primeira sidraria a integrar a rede suprarreferida, que entrou em operação já em janeiro deste ano 2020; Considerando que a empresa “Mistérios da Quinta, Unipessoal, Lda.” apresentou projeto a candidatura no âmbito da Submedida M04.2-Apoio a investimento na transformação/comercialização e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas, mais especificamente à Ação 4.2.2- -Investimento em transformação e comercialização de 
produtos agrícolas, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM 2020), o qual visa precisamente a construção e equipamento de uma sidraria na freguesia dos Prazeres, concelho da Calheta; Considerando que este projeto apresenta os requisitos técnicos mais indicados para esta agroindústria e uma capacidade que bastará à produção, presente e futura, de sidra no concelho da Calheta, podendo fácil e pragma-ticamente, na contrapartida da prestação de um serviço público a acordar com a empresa “Mistérios da Quinta, Unipessoal, Lda.”, cumprir os objetivos prosseguidos com a criação da rede de sidrarias comunitárias promovida pelo Governo Regional, e nela se integrar, com a vantagem de permitir rapidamente dar cobertura àquela importante área geográfica de produção de maçãs e peros de variedades locais, bem como de dispensar o esforço financeiro da Região com os investimentos necessários;  Considerando que o n.º 1 do artigo 20.º do Decreto Legislativo Regional n.º 7/2020/M, de 3 de julho, prevê que a produção de sidra natural, de vinagre de sidra natural, de vinagre de maçã, de um ou mais destes produtos, pode decorrer numa instalação comunitária pertencente a uma entidade pública ou privada que, mediante um contrato ou qualquer outro título que legitime o seu uso, faculta a mais do que um produtor as condições e os recursos adequados à laboração, armazenamento e preparação para a comercia-lização das suas produções.   Assim, o Conselho de Governo reunido em plenário em 8 de julho de 2020, resolve o seguinte: Para efeitos do disposto na Portaria n.º 405/2015, de 28 de dezembro, na sua última redação, reconhecer como Projeto Estratégico para a Região Autónoma da Madeira o projeto “Sidraria dos Prazeres” promovido pela empresa “Mistérios da Quinta, Unipessoal, Lda.”, por apresentar interesse relevante para o aumento de valor e melhoria da capacidade competitiva da sidra regional com direito à utilização da Indicação Geográfica Protegida “Sidra da Madeira”.  Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque   Resolução n.º 514/2020  Considerando a emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização Mundial de Saúde no dia 30 de janeiro de 2020, bem como a classificação, no dia 11 de março de 2020, da doença COVID-19 como pandemia internacional; Considerando que, através da Resolução n.º 484/2020, de 24 de junho, foi mantida pelo Governo Regional a situação de calamidade e definido o âmbito material, temporal e territorial da mesma, e ainda as restrições e proibições que, na decorrência dessa situação de calamidade, se mantêm ainda vigentes na Região Autónoma da Madeira; Considerando, contudo, que a Região Autónoma da Madeira mantém uma evolução positiva da pandemia, possibilitando manter o desconfinamento de outros setores de atividade e, em função das circunstâncias, reformular algumas medidas já anteriormente tomadas pelo Governo Regional, alargando o seu âmbito ou reduzindo os condicionalismos anteriormente determinados. Assim, ao abrigo das alíneas a) e b) do artigo 69.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira, aprovado pela Lei n.º 13/91, de 5 de junho, com 



4 Número 129 9 de julho de 2020  as alterações conferidas pelas Leis n.ºs 130/99, de 21 de agosto e 12/2000, de 21 de junho, da Base 34 da Lei de Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro, da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto, que aprova a Lei de Bases da Proteção Civil, do Decreto Legislativo Regional n.º 16/2009/M, de 30 de junho, que aprova o regime jurídico do Sistema de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira, dos n.ºs 1 e 2 e alíneas a) e c) do n.º 3 do artigo 5.º e artigo 16.º do Decreto-Lei  n.º 82/2009, de 2 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro, e do n.º 3 do artigo 2.º e n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Legislativo Regional n.º 9/2013/M, de 19 de fevereiro, que adaptou à RAM o Decreto-Lei que estabelece as regras de designação, competência e funcionamento das entidades que exercem o poder de autoridade de saúde, o Conselho de Governo reunido em plenário em 8 de julho de 2020, resolve o seguinte:  1 -  Autorizar a reabertura e utilização de parques infantis na Região Autónoma da Madeira, a partir do dia 18 de julho do corrente ano.  2 -  A retoma da utilização referida no número anterior deve realizar-se no cumprimento, nomeadamente, das seguintes regras e condições: a)  A entidade responsável pelo parque infantil deve ter plano de contingência e afixar, de forma acessível a todos, as regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das mãos e as normas de funcionamento das instalações; b)  Uso obrigatório de máscara por crianças a partir dos 10 anos, e seu acompanhante;  c)  Manter o distanciamento físico mínimo de 2 metros, com exceção do agregado familiar ou acompanhante da criança;  d)  As zonas de escorregas, baloiços e similares devem ter controlo de utilização, evitando aglomerados de pais e crianças, idealmente com intervalo de 3 metros; e)  Observação da etiqueta respiratória; f)  Proibição de partilha de materiais e equipamentos, bem como de levar brinquedos para o parque; g)  Providenciar a colocação de dispensadores de solução antissética de base alcoólica (SABA) ou solução à base de álcool, junto à entrada do parque, entradas e saídas de casas de banho e nas zonas de escorregas e similares; h)  As entidades responsáveis pelos parques devem certificar-se que estão delineados os circuitos adequados de entrada e saída, para evitar aglomerados e cruzamentos de pessoas; i)  O acompanhante responsável pela criança deve ser portador de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) e proceder com frequência à desinfeção das mãos da criança; j)  Reforço da limpeza e desinfeção regulares de espaços, superfícies e equipamentos, com folha de registo de limpeza; l)  Evitar bebedouros, mesmo em situações de abertura com pedal; m)  Proibição de consumo de bebidas e alimentos.  3 -  As decisões constantes da presente Resolução são passíveis de reversão caso surjam novas situações de risco que ponham em causa a saúde pública. 
4 -  A presente Resolução produz efeitos a partir das 00:00 horas do dia 18 de julho de 2020.  Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque   Resolução n.º 515/2020  Considerando a execução da obra de “Canalização do Ribeiro da Corujeira (2.ª fase) - Monte”; 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 8 de julho de 2020, resolve:  1.  Adquirir, pela via do direito privado, nos termos do artigo 11.º do código do Código das Expropriações, pelo valor global de 1.820,00€ (mil e oitocentos e vinte euros), a parcela de terreno n.º 333, da planta parcelar da obra, cujos titulares são Valdemar Roque Santos e mulher Maria Lurdes de França da Silva Santos.   2.  Aprovar a minuta de escritura de aquisição.  3.  Mandatar o Vice-Presidente do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares para, em represen-tação 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.B0.B0, 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 516/2020  Considerando a modernização da rede viária regional com a construção de novos itinerários integrando túneis e pontes de grande dimensão e elevada complexidade técnica; Considerando a necessidade de assegurar os trabalhos de conservação e manutenção de todos os componentes constituintes das vias; Considerando que, as intervenções a promover assumem uma dupla vertente, corretiva e preventiva, procurando propiciar aos utentes boas condições de segurança, de fluidez e de agradabilidade de percursos nos itinerários em causa; O Conselho do Governo reunido em plenário em 8 de julho de 2020, resolve:  1 -  Autorizar, ao abrigo do disposto na alínea f) do  n.º 1 do artigo 26.º do Decreto Legislativo Regional n.º 1-A/2020/M, de 31 de janeiro, a realização da despesa inerente à empreitada de “Conservação Corrente por Contrato - Rede Viária 



9 de julho de 2020 Número 129 5  Regional - 2021/2024”, até ao montante de 11 000.000,00 €, sem IVA.  2 -  Determinar que os encargos financeiros decorrentes da presente resolução são satisfeitos pelas verbas adequadas inscritas no Orçamento da Região Autónoma da Madeira, de acordo com a Portaria n.º 261/2020, publicada no JORAM  n.º 107 - I Série, de 4 de junho.  3 -  Determinar, nos termos do disposto nos artigos 18.º, 19.º, alínea a) e 38.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação atual, o recurso ao concurso público para execução da referida obra.  4 -  Aprovar as peças do procedimento: a minuta do anúncio, o programa de concurso e o caderno de encargos. 5 -  Aprovar a proposta de composição do júri do procedimento.  6 -  Delegar, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 109.º do CCP, no Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, com faculdade de subdelegação, a competência para a prática de todos os atos a realizar no âmbito do procedimento previsto no n.º 3 supra.  7 -  Delegar, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 109.º do CCP, no Diretor Regional de Estradas, a competência para proceder à prática de todos os atos relacionados com a fase de execução do contrato.  Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque          



6 Número 129 9 de julho de 2020  
Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do   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: € 1,83 (IVA incluído) 
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