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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL 
Resolução n.º 579/2016 

Autoriza a celebração de um contrato simples com o estabelecimento de educação deno-
minado Infantário Rainha Santa Isabel, Unipessoal, Lda., de modo a comparticipar nos 
custos com o funcionamento e apoios sociais do mesmo, com vista à promoção e desen-
volvimento da sua atividade no âmbito das valências creche e jardim de infância. 
 

Resolução n.º 580/2016 

Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com 
a associação denominada Associação de Motociclismo da Madeira tendo em vista a 
divulgação, promoção e organização de atividades desportivas, particularmente no 
que respeita à competição desportiva regional e à formação de recursos humanos, na 
época desportiva 2015/2016. 
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Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com 
a associação denominada Associação de Motociclismo da Madeira, tendo em vista a 
comparticipação financeira da DRJD para suportar os encargos decorrentes das des-
locações (viagens e diárias) dos agentes desportivos para a participação na competi-
ção desportiva regional. 
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Autoriza a empresa pública denominada IHM – Investimentos Habitacionais da Ma-
deira, EPERAM a dar de arrendamento à associação denominada Associação dos 
Amigos da Arte Inclusiva – Dançando com a Diferença (AAAIDD), o espaço não 
habitacional com a área de 89,18 m2, de que aquela é dona e legítima proprietária, 
localizado na Rua dos Barcelos, no r/c do n.º 9 do Conjunto Habitacional Pico dos 
Barcelos II, freguesia de Santo António, município do Funchal. 
 

Resolução n.º 583/ 2016 
Autoriza a empresa pública denominada IHM – Investimentos Habitacionais da Ma-
deira, EPERAM a dar de arrendamento à associação denominada Associação Pre-
sença Feminina – Associação Cultural e Recreativa, o espaço não habitacional com a 
área de 282,61 m2, de que aquela é dona e legítima proprietária, localizado na Loja 
n.º 7, Bloco 4, Conjunto Habitacional de Santo Amaro II, freguesia de Santo Antó-
nio, município do Funchal. 
 

Resolução n.º 584/2016 

Autoriza a 4.ª alteração da programação financeira do contrato-programa celebrado 
entre a Região e o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E., em 20 
de dezembro de 2012, autorizado pela Resolução n.º 1094/2012, de 6 de dezembro. 
 

Resolução n.º 585/2016 
Determina a não adjudicação do concurso público, para prestação de serviços de 
hemodiálise ao Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E, e, em 
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consequência, a revogação da respetiva decisão de contratar exarada na Resolução do 
Conselho de Governo n.º 155/2016, de 31 de março. 
 

Resolução n.º 586/2016 
Adjudica a concessão da Licença de Utilização Privativa do Domínio Público para Instala-
ção e Exploração para Alojamento Local do Prédio Urbano sito na Estrada Regional  
n.º 120, freguesia e município do Porto Santo, ao concorrente Porto Santo Line, S.G.P.S., 
Lda., pelo preço mensal de € 2.510,00, pelo facto de ter apresentado a proposta de valor 
mais alto e, em consequência, ter ficado classificado em primeiro lugar. 
 

Resolução n.º 587/2016 
Altera o último parágrafo da Resolução n.º 323/2016, de 16 de junho, que aprovou a 
aquisição das parcelas de terreno n.ºs 19 e 20, necessárias à obra de “Construção da 
Variante à Estrada Regional 207, no Centro do Santo da Serra”. 
 

Resolução n.º 588/2016 
Altera a declaração de utilidade pública no sentido de reduzir as áreas identificadas 
no anexo I e delimitadas em planta, as quais correspondem a parte das parcelas  
n.ºs 168/1 e 168/2, referentes à obra de “Estabilização dos Taludes e Reconstrução de 
Muros da ER 107 – Romeiras/Lapa”. 
 

Resolução n.º 589/2016 
Altera o ponto n.º 1 da Resolução n.º 254/2016, de 19 de maio, que aprovou a expro-
priação amigável da parcela de terreno n.º 556, necessária à obra de “Construção da 
Variante à E.R. 104, na Vila da Ribeira da Brava - 2.ª Fase”. 
 

Resolução n.º 590/2016 

Desiste da expropriação da parcela n.º 6, referente à “Construção da Ampliação do 
Hospital Dr. Nélio Mendonça – Tanques de combustíveis (nafta e gás) e edifícios de 
apoio”. 
 

Resolução n.º 591/2016 
Altera o ponto n.º 1 da Resolução n.º 854/2015, de 24 de setembro, que aprovou a 
expropriação amigável da parcela de terreno n.º 24, necessária à obra de “Constru-
ção da Via Rápida Machico/Caniçal – Troço entre o Túnel da Queimada e o Nó do 
Caniçal – Ramais 6 a 9”. 
 

Resolução n.º 592/2016 
Autoriza a aquisição, pela via do direito privado, da parcela de terreno identificado 
com a letra “C” da planta parcelar da obra de “Construção de um Reservatório tipo 
R3, localizado no Sítio da Cruz da Banda D’Além, Ribeira Brava”. 
 

Resolução n.º 593/2016 
Autoriza a aquisição, pela via do direito privado, da parcela de terreno n.º 83 da plan-
ta parcelar da obra de “Construção da Estrada dos Linhares à Quinta das Palmeiras, 
Freguesia e Município do Porto Santo”. 
 

Resolução n. º 594/2016 

Autoriza a aquisição, pela via do direito privado, da parcela de terreno n.º 35 da plan-
ta parcelar da obra de “Construção da E.R. 101, entre a Calheta e os Prazeres – Troço 
Estreito da Calheta/Prazeres – 1.ª Fase”. 
 

Resolução n.º 595/2016 
Autoriza a expropriação da parcela de terreno n.º 46, da planta parcelar da obra de 
“Construção da Via Rápida Machico/Caniçal – Troço entre o Túnel da Queimada e o 
Nó do Caniçal – Ramais 6 a 9”. 
 

Resolução n.º596/2016 
Cria uma linha de crédito a juro bonificado destinado a financiar a compra de cana- 
-de-açúcar, referente à campanha de 2016, efetuada pelas agroindústrias do fabrico de 
rum agrícola e do mel de cana-de-açúcar.  
 

Resolução n.º 597/2016 

Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com 
o clube denominado Estrela da Calheta Futebol Clube, tendo em vista os encargos 
decorrentes com as deslocações (viagens e diárias) de agentes desportivos, necessá-
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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL 
 

Resolução n.º 579/2016 
 

Considerando que diversos estabelecimentos de educa-
ção/ensino particulares desenvolvem a sua atividade no 
âmbito das valências creche, jardim-de-infância, ensinos 
básico e secundário; 

Considerando que, e tendo em conta o artigo 35.º n.º 2 
do Decreto Legislativo Regional n.º 17/2015/M, de 30 de 
dezembro, os apoios financeiros concedidos ao abrigo de 
legislação específica, deverão respeitar o previsto no respe-
tivo regime legal e nos números 4 a 8 do artigo 34.º, tendo 
que, entre outras especificidades, seguir os trâmites normais 
para a elaboração de um contrato-programa; 

Considerando que os aludidos estabelecimentos de edu-
cação/ensino se enquadram nos princípios gerais, finalida-
des e objetivos do Sistema Educativo da Região Autónoma 
da Madeira; 

Considerando ainda, a sua relevância em sede de rede 
escolar, importa proceder ao seu apoio financeiro em maté-

ria de funcionamento, mediante celebração de contratos 
simples.    

O Conselho de Governo reunido em plenário em 1 de 
setembro de 2016, resolveu: 

 
1. Ao abrigo do disposto no número 2 do artigo 35.º 

do Decreto Legislativo Regional  
n.º 17/2015/M, de 30 de dezembro, que aprova o 
Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 
2016, conjugado com o Decreto Legislativo Regi-
onal n.º 15/2011/M, de 10 de agosto, e com a Por-
taria Conjunta n.º 103/2011, de 18 de agosto, alte-
rada e republicada pela Portaria n.º 119- 
-A/2012, de 5 de setembro, autorizar a celebração 
de um contrato simples com o estabelecimento de 
educação referido no ponto 2, de modo a comparti-
cipar nos custos com o funcionamento e apoios so-
ciais do mesmo, com vista à promoção e desenvol-
vimento da sua atividade no âmbito das valências 
creche e jardim de infância. 

 
2.  Para a prossecução do objeto previsto no número anterior, conceder à entidade infra mencionada uma comparticipa-

ção financeira global que não pode exceder o montante máximo anual (ano escolar) estipulado no quadro infra men-
cionado, assim distribuído: 

 

ENTIDADE BENEFICIÁRIA - ESTABELECIMENTOS 

DE EDUCAÇÃO/ENSINO 

Valor (€) 

Total     

(Ano Escolar) 

Valor (€) 

Ano Económico 

2016  

(setembro a 

dezembro) 

Valor (€)  

Ano Económico 

2017  

(janeiro a  

agosto) 

Funcionamento 

Infantário Rainha Santa Isabel, Unipessoal, Lda. 452 140,47 147 974,16 304 166,31 

 
3.  O contrato simples a celebrar com a entidade supra 

referida produz efeitos desde a data da sua assina-
tura até 31 de agosto de 2017. 

 
4.  Aprovar a minuta do contrato simples, que faz par-

te integrante da presente Resolução e que fica ar-
quivada na Secretaria - Geral da Presidência, para 
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Reso-
lução. 

 
5.  Mandatar o Secretário Regional de Educação para, 

em representação da Região Autónoma da Madei-
ra, elaborar o respetivo processo e outorgar o con-
trato simples. 

 
6.  A despesa resultante do contrato simples a cele-

brar tem cabimento orçamental na classificação 
orgânica 47.0.01.01.02 e classificação económi-
ca 04.01.02.S0.00 (Transferências Correntes -  

 
rios à concretização da participação no Campeonato Regional de futebol, organizados 
pela respetiva Associação, na época 2015/2016. 
 

Resolução n.º 598/2016 
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com 
o clube denominado Grupo Desportivo Apel, tendo em vista os encargos decorrentes 
com as deslocações (viagens e diárias) de agentes desportivos, necessários à concreti-
zação da participação nos Campeonatos Nacionais de futebol e futsal, organizados 
pela respetiva Federação Nacional, na época 2015/2016. 
 

Resolução n.º 599/2016 
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com 
o clube denominado Estrela da Calheta Futebol Clube tendo em vista a participação 
nos campeonatos ou provas regionais e à organização de eventos, na época desportiva 
2015/2016. 
 

Resolução n.º 600/2016 
Declara de utilidade pública a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, com sede na 
Avenida Luís de Camões, n.º 1, freguesia de São Pedro, município do Funchal,  
9000 – 168 Funchal. 
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porto, e alínea l) do n.º 1 do Despacho  
n.º 207/2015, de 27 de abril, publicado no JORAM, 
II série, n.º 80, de 06 de maio, autorizar a celebra-
ção de um contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo com o Estrela da Calheta Futebol Clube 
tendo em vista a participação nos campeonatos ou 
provas regionais e à organização de eventos, na 
época desportiva 2015/2016. 

 
2.  Para a prossecução do projeto previsto no número 

anterior a DRJD concede ao Estrela da Calheta Fu-
tebol Clube uma comparticipação financeira até ao 
limite máximo de € 50.898,19 (cinquenta mil, oito-
centos e noventa e oito euros e dezanove cênti-
mos), distribuído da seguinte forma: 

 

Competição Regional      13.394,31 €  

Apoio à Atividade - Competição Regional de Fute-

bol Sénior 
     34.598,78 €  

Eventos Desportivos        2.905,10 €  

TOTAL      50.898,19 €  

 
3.  A comparticipação financeira referida no número 

anterior será processada nos termos do artigo 3.º do 
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2015/2016, 
aprovado pela Portaria n.º 228/2015, de 19 de no-
vembro, alterada e republicada pela Portaria  
n.º 227/2016, de 13 de junho. 

 
4.  O contrato-programa a celebrar tem início na data 

da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de 
2016. 

 
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 Reso-
lução. 

 
6.  Mandatar o Secretário Regional de Educação para, 

em representação da Região Autónoma da Madei-
ra, homologar o contrato-programa, que será ou-
torgado pelas partes. 

 
7.  A despesa resultante do contrato-programa a cele-

brar tem cabimento na classificação orgânica 
47.50.05.00.04.07.01.P0.00 - Projeto 50701 -  
- Apoio aos diversos setores da atividade desporti-
va, do orçamento da Direção Regional de Juventu-
de e Desporto. 

 

8.  A presente despesa tem o número de compromisso 
CY51611577. 

 
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GO-

VERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque. 
 
 

Resolução n.º 600/2016 
 

Considerando que a “Associação Notas e Sinfonias 
Atlânticas” foi constituída a 27 de maio de 2013, é uma 
instituição privada, sem fins lucrativos, destinada a gerir e 
dinamizar a Orquestra Clássica da Madeira, e os seus dez 
agrupamentos de música de câmara; 

Considerando que a “Associação Notas e Sinfonias 
Atlânticas” presta e desenvolve atividades de utilidade 
pública, através da promoção da música erudita e a forma-
ção de jovens músicos, de alunos e jovens em regime de 
formação profissional nomeadamente, em complemento á 
formação promovida pelo Conservatório - Escola Profissio-
nal das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode (CEPAM) 
no âmbito da gestão e dinamização dos agrupamentos de 
formação orquestral e de música de câmara; 

Considerando que, ao longo destes três anos, a Associa-
ção tem procurado manter uma oferta cultural de referência 
na Região Autónoma da Madeira, proporcionando concer-
tos de qualidade na área da música erudita, promovendo a 
formação da população, contribuindo desta forma para o 
enriquecimento cultural do público residente e de quem 
visita a Região; 

Considerando que a Associação organiza e desenvolve as 
suas atividades, sem fins lucrativos, em prol de toda a Região 
Autónoma da Madeira, prestando também um importante 
contributo na área do Turismo na Região Autónoma da Madei-
ra, designadamente através da respetiva oferta cultural; 

Considerando ainda que a Associação, na prossecução 
dos seus fins e desde a sua fundação, tem cooperado com as 
mais diversas entidades e com a administração regional, 
nomeadamente as Secretarias Regionais da Educação e 
Agricultura e Pescas e CEPAM; 

Assim o Conselho de Governo reunido em plenário em 
1 de setembro de 2016, resolveu declarar de utilidade pú-
blica a “Associação Notas e Sinfonias Atlânticas”, com 
sede na Avenida Luís de Camões, n.º 1, freguesia de São 
Pedro, município do Funchal, 9000 - 168 - Funchal, nos 
termos do artigo 2.º do Decreto Legislativo Regional  
n.º 44/2008/M, de 23 de dezembro, que adaptou á Região o 
Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de novembro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 391/2007, de 13 de dezembro. 

 
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO GO-

VERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque. 

 
 


