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o clube denominado Clube de Golf do Santo da Serra tendo em vista a participação
nos campeonatos ou provas regionais e o apoio aos praticantes de elevado potencial,
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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resolução n.º 816/2018
Considerando que, na organização do XII Governo Regional da Madeira, à Secretaria Regional de Agricultura e
Pescas estão acometidas, entre outras, as competências de
conceber, desenvolver, coordenar e executar a política regional do desenvolvimento rural;
Considerando que as Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, e as suas associações, ao prosseguirem
como principal propósito mobilizar a população da área da
sua influência em torno de ações de cooperação que confiram uma acrescida dinâmica de desenvolvimento local, pela
sua particular implantação, naquelas necessariamente refletem a superlativa importância social, cultural, económica e
ambiental das atividades agrícolas e agroindustriais;
Considerando que, naquele sentido, as Casas do Povo,
as suas associações e outras entidades privadas sem fins
lucrativos, têm vindo a organizar as mais variadas iniciativas, designadamente a realização de eventos de promoção e
divulgação, quer da cultura e das tradições associadas à
agricultura, à atividade piscatória e à ruralidade, quer dos
produtos agrícolas, das pescas e agroalimentares de maior
relevância local e ou regional, desempenhando um papel

fundamental para a consolidação do processo de desenvolvimento integral e sustentado das populações;
Considerando que, na melhor gestão dos fundos públicos, para a realização dos eventos com o cariz referido no
parágrafo anterior, não deixará de haver que incitar que as
Casas do Povo, as suas associações e outras entidades privadas sem fins lucrativos, quando enquadrável e oportuno,
devam candidatar-se ao financiamento no âmbito de programas comunitários, nomeadamente do Programa de
Apoio Rural da Região Autónoma da Madeira - PRODERAM 2020;
Considerando que a Casa do Povo do Imaculado Coração Maria organizou o evento Mostra do Bolo do Caco e
Pão Caseiro da Madeira, o qual presta um inestimável contributo à preservação, promoção e divulgação da cultura e
das tradições associadas à agricultura, e à ruralidade, quer
dos produtos da agricultura, e agroalimentares das ilhas da
Madeira e do Porto Santo;
Considerando que as receitas próprias da Casa do Povo
do Imaculado Coração Maria são manifestamente insuficientes para fazer face ao total das despesas inerentes a esta
cada vez sua maior envolvência na realização do evento em
causa;
Considerando a importância de que se reveste o associativismo, o voluntariado dos sócios da Casa do Povo do
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Imaculado Coração Maria e o papel primordial que lhes é
atribuído no âmbito do desenvolvimento rural e das comunidades de inserção, sendo de grande importância assegurar
a viabilização da sua ação;
O Conselho de Governo reunido em plenário em 31 de
outubro de 2018, resolveu:
1.

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, que Aprova o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2018 e da Resolução
n.º 532/2016, de 18 de agosto, retificada pela Declaração de Retificação n.º 23/2016, de 25 de agosto, que aprova o Regulamento de Atribuição do
Apoio Financeiro às Casas do Povo, Suas Associações e Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos, para a Realização de Eventos de Promoção e Divulgação da Cultura e das Tradições Associadas à
Agricultura e à Ruralidade, alterado pela Resolução n.º 517/2018, de 23 de agosto, autorizar a celebração de contrato-programa com a Casa do Povo
do Imaculado Coração Maria tendo em vista a definição do processo de cooperação financeira entre
as partes outorgantes para a prossecução da 2.ª
Mostra do Bolo do Caco e Pão Caseiro da Madeira,
realizada no ano de 2018.

2.

Para a prossecução do previsto no número anterior,
conceder à Casa do Povo do Imaculado Coração
Maria uma comparticipação financeira que não excederá o montante de € 7.000,00 (sete mil euros).

3.

O contrato-programa produz efeitos desde a data
da sua assinatura até 31 de dezembro de 2018.

4.

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.

5.

Mandatar o Secretário Regional de Agricultura e
Pescas para, em representação da Região Autónoma da Madeira, elaborar o respetivo processo e outorgar o contrato-programa.

6.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento orçamental no ano de 2018 na
classificação orgânica 469500201, classificação
funcional
313,
classificação
económica
D.04.07.01.00.00, fonte de financiamento 111,
programa 48, medida 22, projeto SIGO 50013,
fundo 4111000584, centro financeiro M100607,
centro de custo M100A63100, cabimento
n.º CY41814072 e compromisso n.º CY51816577.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 817/2018
Considerando que a obra de “Construção da Piscina Escolar para o Concelho de Santana”, abarca propriedades
cuja aquisição se torna indispensável;
Considerando que pela Resolução n.º 1037/2003, de 14
de agosto, foi declarada de utilidade pública a expropriação
dos imóveis e suas benfeitorias e todos os direitos a eles

inerentes e ou relativos, com vista à execução da obra acima identificada, da qual faz parte integrante a presente
parcela.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 31 de
outubro de 2018, resolveu:
1.

Expropriar, nos termos do artigo 90.º do Código das
Expropriações, pelo valor global de € 175.158,37
(cento e setenta e cinco mil e cento e cinquenta e oito euros e trinta e sete cêntimos), a parcela de terreno n.o 53, da planta parcelar da obra, cuja titular é
Ana Marques da Silva de Freitas.

2.

Aprovar a minuta de escritura de expropriação
amigável.

3.

Mandatar o Vice-Presidente do Governo Regional
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 43 9 50 02 02, Projeto 50153,
Classificação Económica 07.01.01.A0.A0, complementada com o respetivo n.o de compromisso.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 818/2018
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 expropriação de
bens imóveis de propriedade privada;
Considerando que foi solicitada avaliação a perito da
lista oficial, cujo valor foi aceite pelos proprietários no
âmbito da proposta de aquisição que lhes foi apresentada.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 31 de
outubro de 2018, resolveu:
1.

Adquirir, pela via do direito privado, nos termos do
artigo 11.º do Código das Expropriações, pelo valor global de € 108.943,22 (cento e oito mil e novecentos e quarenta e três euros e vinte e dois cêntimos), as parcelas de terreno n.os 96 e 170, da
planta parcelar da obra, cujos titulares são: João
Paulino Gomes da Silva e mulher Maria Zita de Jesus Henriques Silva.

2.

Aprovar a minuta de escritura de aquisição.

3.

Mandatar o Vice-Presidente do Governo Regional
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 43 9 50 02 02, Projeto 51819,
Classificação Económica 07.01.01.H0.00, complementada com o respetivo n.º de compromisso.

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

7 de novembro de 2018

Resolução n.º 819/2018
Considerando que a obra de “Construção da Ligação de
Santa Quitéria aos Três Paus e Viana”, abarca propriedades
cuja aquisição se torna indispensável;
Considerando que pela Resolução n.º 1514/2009, de 21
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 faz parte integrante a presente
parcela.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 31 de
outubro de 2018, resolveu:
1.
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Expropriar, nos termos do artigo 90.º do Código
das Expropriações, pelo valor global de
€ 10.964,28 (dez mil e novecentos e sessenta e
quatro euros e vinte e oito cêntimos), a parcela de
terreno n.o 79/1 letras “AL”, da planta parcelar da
obra, cuja titular é a sociedade SPRING HORIZON - UNIPESSOAL, LDA.

2.

Aprovar a minuta de escritura de expropriação
amigável.

3.

Mandatar o Vice-Presidente do Governo Regional
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 43 9 50 02 02, Projeto 50153,
Classificação Económica 07.01.01.A0.A0, complementada com o respetivo n.º de compromisso.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 820/2018
Para o período de programação 2014-2020 (Portugal 2020)
e dando cumprimento ao Acordo de Parceria celebrado entre
Portugal e a Comissão Europeia, foi aprovado por Decisão da
Comissão C (2014) 10193, de 18 de dezembro, o Programa
Operacional da Região Autónoma da Madeira 2014-2020,
também designado por Programa Madeira 14-20.
No âmbito do disposto no n.º 1 do artigo 123.º e do n.º 1
do artigo 125.º, ambos do Regulamento (UE)
n.º 1303/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
17 de dezembro, na sua atual redação, para cada Programa
Operacional é designada uma Autoridade de Gestão (AG)
responsável pela gestão desse Programa.
Decorrente do disposto no n.º 1 do artigo 3.º, do Decreto
Legislativo Regional n.º 12/2014/M, de 4 de novembro, a
Autoridade de Gestão do Programa Madeira 14-20 é o Instituto
de Desenvolvimento Regional, IP-RAM (IDR, IP-RAM).
Em conformidade com o previsto no n.º 4 do artigo 2.º,
do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 215/2015, de 6 de outubro, este diploma aplica-se, com as necessárias adaptações, aos Programas
Operacionais da Região Autónoma da Madeira (RAM), nos
termos a definir pelo respetivo Governo Regional.
O n.º 12 do artigo 25.º, do Decreto-Lei n.º 159/2014, de
27 de outubro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.º 215/2015, de 6 de outubro, dispõe que, em situações

excecionais, devidamente fundamentadas pode a Comissão
Interministerial de Coordenação do Acordo de Parceria,
designada de CIC Portugal 2020, fixar, para os projetos
cofinanciados pelo Fundo Social Europeu (FSE), um sistema de financiamento específico, em derrogação do estabelecido nesse mesmo preceito.
Em harmonia com o estatuído no artigo 8.º, do DecretoLei n.º 137/2014, de 12 de setembro, a CIC Portugal 2020 é
o órgão de coordenação política dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI).
Na Região Autónoma da Madeira, as competências da
CIC Portugal 2020, são assumidas pelo Conselho do Governo, enquanto organismo de coordenação política do
Programa Madeira 14-20, nos termos do n.º 1 do artigo 2.º,
do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2014/M, de 4 de
novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 16/2016/M, de 21 de março, que
define para a Região o modelo de governação do referido
Programa.
Acresce que, nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo
2.º, do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2014/M, compete ao Conselho de Governo “pronunciar-se pontualmente
sobre questões que, pela sua relevância, lhe sejam presentes…”, pela Vice-Presidência do Governo Regional, membro deste órgão com a tutela do IDR, IP-RAM.
Considerando o excecional esforço financeiro suportado pelas entidades do sistema de educação e formação
(que tem vindo a manter-se, produzindo fragilidades no
circuito dos fluxos financeiros nos projetos cofinanciados
pelo FSE);
Considerando ainda o empenho encetado na concretização das políticas públicas dirigidas à qualificação e certificação escolar e profissional de jovens, que foram promovidas ao longo do período de programação 2007-2013 e cuja
continuidade importa assegurar no âmbito do Portugal
2020, sem interrupções, através de um adequado nível de
cofinanciamento FSE;
Considerando que importa fixar um sistema de financiamento específico, que atenda à relevância das operações
do domínio Capital Humano para a qualificação, prosseguimento de estudos e empregabilidade dos respetivos
destinatários, em particular dos públicos mais jovens.
Nesses termos, o Conselho do Governo reunido em plenário em 31 de outubro de 2018, resolveu:
Fixar para as operações aprovadas no âmbito do Aviso
de Abertura de Candidatura - AAC n.º M1420-71-2018-12- Ensino Profissional, um sistema de financiamento específico, a fim de permitir a realização de adiantamentos no
montante de 30% do financiamento público aprovado para
cada um dos anos de financiamento correspondentes.
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 821/2018
Considerando que o Infantário Universo dos Traquinas,
estabelecimento de educação particular, desenvolve a sua
atividade no âmbito das valências creche e jardim-de-infância;
Considerando que face à realidade verificada no final do
ano escolar 2017-2018, mais concretamente ao nível das
modificações dos rendimentos dos agregados familiares
com a consequente variação dos escalões correspondentes
ao abono de família, refletindo-se no montante da compar-
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ticipação concedida ao estabelecimento de educação para
efeitos de apoio às famílias carenciadas com vista ao pagamento das respetivas mensalidades, não foi suficiente o
valor atribuído ao abrigo do contrato celebrado através da
Resolução n.º 531/2017, de 31 de agosto, torna-se premente
a necessidade de celebração de um contrato simples;
Considerando que, e tendo em conta o artigo 33.º n.º 2
do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de
janeiro, os apoios financeiros concedidos ao abrigo de legislação específica, deverão respeitar o previsto no respetivo regime legal e nos números 7 a 12 do artigo 32.º, tendo
que, entre outras especificidades, seguir os trâmites normais
para a elaboração de um contrato-programa;
Considerando que o aludido estabelecimento de educação
se enquadra nos princípios gerais, finalidades 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 matéria de funcionamento, mediante celebração de contratos
simples.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 31 de
outubro de 2018, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto no número 2 do artigo 33.º
do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de
9 de janeiro, que aprova o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para 2018, conjugado com o
Decreto Legislativo Regional n.º 15/2011/M, de 10
de agosto, e com a Portaria Conjunta n.º 103/2011,
de 18 de agosto, alterada e republicada pela Portaria n.º 279/2018, de 17 de agosto, autorizar a celebração de um contrato simples com o estabelecimento de educação referido no ponto 2, de modo a
atribuir uma comparticipação financeira às famílias
carenciadas para apoio os custos acarretados com
as mensalidades relativas ao ano escolar 2017-2018, colmatando assim o valor em falta do contrato que vigorou em 2017/2018, celebrado ao
abrigo da Resolução n.º 531/2017, de 31 de agosto.

2.

Para a prossecução do objeto previsto no número anterior, conceder à Elenco Perfeito, Lda., titular do
Infantário Universo dos Traquinas, uma comparticipação financeira global que não pode exceder o
montante máximo de € 22.003,00 (vinte e dois mil, e
três euros), tendo em vista o pagamento dos apoios
sociais, ou seja, uma comparticipação para ajuda das
famílias carenciadas no pagamento das mensalidades respeitante ao ano escolar 2017-2018.

3.

O contrato simples a celebrar com a entidade supra
referida produz efeitos pelo período de dois meses
a contar desde a data da sua assinatura, reportandose ao ano escolar 2017-2018.

4.

Aprovar a minuta do contrato simples, que faz parte integrante da presente Resolução e que fica arquivada na Secretaria-Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

5.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, elaborar o respetivo processo e outorgar o contrato simples.

6.

A despesa resultante do contrato simples a celebrar
têm cabimento orçamental na classificação orgânica 44.0.01.01.02 e classificação económica

D.04.01.02.S0.00 (Transferências Correntes - Sociedades e Quase Sociedades não Financeiras - Privadas).
7.

É revogada na Resolução n.º 487/2018, de 2 de
agosto, a parte respeitante à sociedade Elenco Perfeito, Lda. - Infantário Universo dos Traquinas e
respetivo valor, dado não ter sido possível celebrar a
adenda prevista, devido à não apresentação pela entidade de documentação prévia exigida legalmente.

8.

A presente resolução não dispensa a apresentação
dos competentes documentos prévios à celebração
do contrato acima referido.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 822/2018
Considerando que a Associação Desportiva do Porto da
Cruz, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua
área de intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por este
Clube contribuem para o desenvolvimento integral dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
futebol, karaté e ténis de mesa nos órgãos de comunicação
social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de aferição
das competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 31 de
outubro de 2018, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
11 do artigo 32.º e no artigo 36.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, publicado no JORAM, I Série, n.º 5, de 9 de janeiro,
que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2018, conjugado com o artigo
2.º, o artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de comparticipações financeiras ao associativismo desportivo na Região
Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro,
diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da Região Autónoma da Madeira,
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M,
de 12 de agosto, e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M, de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma
da
Madeira,
retificada
pela
Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º 1293/2014, de 29 de de-
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zembro, da Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2017/2018, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a
Associação Desportiva do Porto da Cruz tendo em
vista a participação nos campeonatos ou provas regionais, na época desportiva 2017/2018.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede à Associação Desportiva
do Porto da Cruz uma comparticipação financeira
até ao limite máximo de € 10.328,70 (dez mil, trezentos e vinte e oito euros e setenta cêntimos), distribuído da seguinte forma:
Competição Regional - 10 328,70 €
TOTAL - 10 328,70 €

3.
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A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2017/2018,
aprovado pela Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data da sua assinatura e termina a 31 de dezembro
de 2018.

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 para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
44.50.05.00, na rubrica D.04.07.01.PB.00 do projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional
de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51816127.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 823/2018
Considerando que o Clube Naval do Funchal, pessoa
coletiva de direito privado, contribui, na sua área de intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada
pelo Governo Regional da Madeira;

Considerando que as atividades desenvolvidas por este
Clube contribuem para o desenvolvimento integral dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
águas abertas, atividades subaquáticas fotografia, atletismo,
canoagem, judo, karaté, natação adaptada, natação pura,
pesca desportiva, stand up paddle, surf, triatlo e vela nos
órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de aferição
das competências dos atletas e equipas em competição;
Considerando que o desporto de alto rendimento constitui igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo passando, entre outras intervenções, pela organização de eventos, pelo apoio específico aos praticantes
com melhores níveis de rendimento e pela formação dos
agentes envolvidos na modalidade.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 31 de
outubro de 2018, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
11 do artigo 32.º e no artigo 36.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, publicado no JORAM, I Série, n.º 5, de 9 de janeiro,
que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2018, conjugado com o artigo
2.º, o artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de comparticipações financeiras ao associativismo desportivo na Região
Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro,
diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da Região Autónoma da Madeira,
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M,
de 12 de agosto, e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M, de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma
da
Madeira,
retificada
pela
Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2017/2018, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de se-
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tembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube Naval do Funchal tendo em vista a participação nos campeonatos ou provas regionais, o
apoio aos atletas de alto rendimento e o apoio à organização de eventos, na época desportiva
2017/2018.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao Clube Naval do Funchal uma comparticipação financeira até ao limite
máximo de € 85.833,52 (oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e três euros e cinquenta e dois cêntimos), distribuído da seguinte forma:
Atleta de Alto Rendimento - 12 328,77 €
Competição Regional - 64 850,90 €
Eventos Desportivos - 8 219,85 €
Formação de Recursos Humanos - 434,00 €
TOTAL - 85 833,52 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2017/2018,
aprovado pela Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data da sua assinatura e termina a 31 de dezembro
de 2018.

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 para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
44.50.05.00, na rubrica D.04.07.01.PB.00 do projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional
de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51816387.

Considerando que não existe uma estrutura organizativa
ao nível associativo na modalidade de golfe, podem ser
contemplados os clubes que desenvolvam as atividades nas
modalidades em causa;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
golfe nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 31 de
outubro de 2018, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
11 do artigo 32.º e no artigo 36.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, publicado no JORAM, I Série, n.º 5, de 9 de janeiro,
que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2018, conjugado com o artigo
2.º, o artigo 3.º, alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 4.º
e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
regime jurídico de atribuição de comparticipações
financeiras ao associativismo desportivo na Região
Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro,
diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da Região Autónoma da Madeira,
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M,
de 12 de agosto, e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M, de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma
da
Madeira,
retificada
pela
Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2017/2018, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube Palheiro Golfe tendo em vista a divulgação,
promoção e organização de modalidades sem enquadramento associativo e a participação nos campeonatos ou provas regionais, na época desportiva
2017/2018.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no número anterior a DRJD concede ao Clube Palheiro
Golfe uma comparticipação financeira até ao limite máximo de € 13.193,01 (treze mil, cento e
noventa e três euros e um cêntimo), distribuído
da seguinte forma:

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 824/2018
Considerando que o Clube Palheiro Golfe, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo
Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por este Clube contribuem para o desenvolvimento integral dos
indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
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Apoio à Atividade - 7 122,48 €
Competição Regional - 6 070,53 €
TOTAL - 13 193,01 €
3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2017/2018,
aprovado pela Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data da sua assinatura e termina a 31 de dezembro
de 2018.

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 para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
44.50.05.00, na rubrica D.04.07.01.PB.00 do projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva e na rubrica D.04.07.01.C0.00 - Projeto 50695 - Promoção e desenvolvimento das modalidades desportivas amadoras, do orçamento da
Direção Regional de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51816388.

blicado no JORAM, I Série, n.º 5, de 9 de janeiro,
que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2018, conjugado com o artigo
2.º, alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea a)
do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de
comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo
Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de
setembro, aditada pela Resolução n.º 905/2012, de
11 de outubro e pela Resolução n.º 1046/2012, de 6
de dezembro, alterada e republicada pela Resolução n.º 1293/2014, de 29 de dezembro, que aprova
o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma da Madeira, da Portaria n.º 452/2017, de 29
de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2017/2018, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a
Associação Madeirense de Bilhar tendo em vista a
divulgação, promoção e organização de atividades
desportivas, particularmente no que respeita à
competição desportiva regional e a iniciativas com
o desporto escolar, na época desportiva 2017/2018.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 825/2018
Considerando que a Associação Madeirense de Bilhar
pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por esta
Associação contribuem para o desenvolvimento integral
dos indivíduos nelas envolvidos e da respetiva modalidade;
Considerando que a atividade desta Associação assegura a
prática desportiva federada e a formação desportiva na RAM;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo, passando, entre outras intervenções, pelos
custos do ajuizamento e arbitragem desportiva e pela organização de iniciativas com o desporto escolar.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 31 de
outubro de 2018, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
11 do artigo 32.º e no artigo 36.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, pu-

2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior, a DRJD concede à Associação Madeirense de Bilhar uma comparticipação financeira até ao
limite máximo de € 50.453,42 (cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e três euros e quarenta e dois
cêntimos), distribuído da seguinte forma:
Apoio à Atividade - 48.362,06 €
Iniciativas Desporto Escolar - 2.091,36 €
TOTAL - 50.453,42 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto para a época
desportiva 2017/2018, aprovado pela Portaria
n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria n.º 364/2018, de 31 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data da
sua assinatura e termina a 31 de dezembro de 2018.

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.
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6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
44.50.05.00, na rubrica D.04.07.01.C0.00, do projeto 50695 - Promoção e desenvolvimento das modalidades desportivas amadoras, do orçamento da
Direção Regional de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51814607.

blicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2017/2018, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube de Tiro, Caça e Pesca da Madeira tendo em
vista a divulgação, promoção e organização de
modalidades sem enquadramento associativo e a
participação nos campeonatos ou provas regionais,
na época desportiva 2017/2018.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 826/2018
Considerando que o Clube de Tiro, Caça e Pesca da
Madeira, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na
sua área de intervenção, para a prossecução da política
desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por este
Clube contribuem para o desenvolvimento integral dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando que não existe uma estrutura organizativa
ao nível associativo na modalidade de tiro com armas de
caça, podem ser contemplados os clubes que desenvolvam
as atividades nas modalidades em causa;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de tiro desportivo, tiro com armas de caça, tiro com arco e pesca
desportiva nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de aferição
das competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 31 de
outubro de 2018, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
11 do artigo 32.º e no artigo 36.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, publicado no JORAM, I Série, n.º 5, de 9 de janeiro,
que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2018, conjugado com o artigo
2.º, o artigo 3.º, alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 4.º
e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
regime jurídico de atribuição de comparticipações
financeiras ao associativismo desportivo na Região
Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro,
diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da Região Autónoma da Madeira,
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M,
de 12 de agosto, e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M, de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma
da
Madeira,
retificada
pela
Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e repu-

2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao Clube de Tiro, Caça e
Pesca da Madeira uma comparticipação financeira
até ao limite máximo de € 2.670,67 (dois mil, seiscentos e setenta euros e sessenta e sete cêntimos),
distribuído da seguinte forma:
Apoio à Atividade - 956,45 €
Competição Regional - 1.714,22 €
TOTAL - 2.670,67 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2017/2018,
aprovado pela Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data da
sua assinatura e termina a 31 de dezembro de 2018.

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 para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
44.50.05.00, na rubrica D.04.07.01.PB.00 do projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva e na rubrica D.04.07.01.C0.00 - Projeto 50695 - Promoção e desenvolvimento das modalidades desportivas amadoras, do orçamento da
Direção Regional de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51816159.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 827/2018
Considerando que o Clube Desportivo Os Especiais,
pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
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intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por este
Clube contribuem para o desenvolvimento integral dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
atletismo, atletismo síndrome down, basquetebol, basquetebol em cadeira de rodas, basquetebol para deficientes intelectuais, basquetebol trissomia 21, boccia e futsal para
deficientes Intelectuais nos órgãos de comunicação social
regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de aferição
das competências dos atletas e equipas em competição;
Considerando que o desporto de alto rendimento constitui igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a sustentação das atividades atrás mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que vão desde os
encargos com o funcionamento administrativo e desportivo
passando, entre outras intervenções, pelo apoio específico aos
praticantes com melhores níveis de rendimento.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 31 de
outubro de 2018, resolveu:
1.
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Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
11 do artigo 32.º e no artigo 36.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, publicado no JORAM, I Série, n.º 5, de 9 de janeiro,
que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2018, conjugado com o artigo
2.º, o artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de comparticipações financeiras ao associativismo desportivo na Região
Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro,
diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da Região Autónoma da Madeira,
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M,
de 12 de agosto, e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M, de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma
da
Madeira,
retificada
pela
Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2017/2018, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,

publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube Desportivo Os Especiais tendo em vista a
participação nos campeonatos ou provas regionais
e o apoio aos atletas de alto rendimento, na época
desportiva 2017/2018.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao Clube Desportivo Os
Especiais uma comparticipação financeira até ao
limite máximo de € 12.378,40 (doze mil, trezentos
e setenta e oito euros e quarenta cêntimos), distribuído da seguinte forma:
Atleta de Alto Rendimento - 8.630,14 €
Competição Regional - 3.748,26 €
TOTAL - 12.378,40 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2017/2018,
aprovado pela Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data da
sua assinatura e termina a 31 de dezembro de 2018.

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 para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
44.50.05.00, na rubrica D.04.07.01.PB.00 do projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional
de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51816160.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 828/2018
Considerando que o Clube Desportivo e Recreativo dos
Prazeres, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na
sua área de intervenção, para a prossecução da política
desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por este
Clube contribuem para o desenvolvimento integral dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
badminton, bilhar, ciclismo, motocross, patinagem de velocidade e super moto nos órgãos de comunicação social
regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
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prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de aferição
das competências dos atletas e equipas em competição;
Considerando que o desporto de alto rendimento constitui igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo passando, entre outras intervenções, pelo apoio
específico aos praticantes com melhores níveis de rendimento.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 31 de
outubro de 2018, resolveu:
1.

2.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
11 do artigo 32.º e no artigo 36.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, publicado no JORAM, I Série, n.º 5, de 9 de janeiro,
que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2018, conjugado com o artigo
2.º, o artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de comparticipações financeiras ao associativismo desportivo na Região
Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro,
diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da Região Autónoma da Madeira,
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M,
de 12 de agosto, e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M, de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma
da
Madeira,
retificada
pela
Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2017/2018, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres tendo
em vista a participação nos campeonatos ou provas
regionais e o apoio aos atletas de alto rendimento,
na época desportiva 2017/2018.
Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres uma comparticipação financeira até ao limite máximo de € 15.981,96 (quinze mil,
novecentos e oitenta e um euros e noventa e seis
cêntimos), distribuído da seguinte forma:

Atleta de Alto Rendimento - 7.397,26 €
Competição Regional - 8.584,70 €
TOTAL - 15.981,96 €
3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2017/2018,
aprovado pela Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data da
sua assinatura e termina a 31 de dezembro de 2018.

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 para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
44.50.05.00, na rubrica D.04.07.01.PB.00 do projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional
de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51815028.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 829/2018
Considerando que o Ciclo-Madeira Clube Desportivo,
pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por este
Clube contribuem para o desenvolvimento integral dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
ciclismo nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de aferição
das competências dos atletas e equipas em competição;
Considerando que o desporto de alto rendimento constitui igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a sustentação das atividades atrás mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que vão desde os
encargos com o funcionamento administrativo e desportivo
passando, entre outras intervenções, pelo apoio específico aos
praticantes com melhores níveis de rendimento.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 31 de
outubro de 2018, resolveu:
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Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
11 do artigo 32.º e no artigo 36.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, publicado no JORAM, I Série, n.º 5, de 9 de janeiro,
que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2018, conjugado com o artigo
2.º, o artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de comparticipações financeiras ao associativismo desportivo na Região
Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro,
diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da Região Autónoma da Madeira,
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M,
de 12 de agosto, e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M, de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma
da
Madeira,
retificada
pela
Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2017/2018, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Ciclo-Madeira Clube Desportivo tendo em vista a
participação nos campeonatos ou provas regionais
e o apoio aos atletas de alto rendimento, na época
desportiva 2017/2018.
Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao Ciclo-Madeira Clube
Desportivo uma comparticipação financeira até ao
limite máximo de € 9.056,42 (nove mil e cinquenta
e seis euros e quarenta e dois cêntimos), distribuído
da seguinte forma:
Atleta de Alto Rendimento -2 465,75 €
Competição Regional - 6 590,67 €
TOTAL -9 056,42 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2017/2018,
aprovado pela Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data da
sua assinatura e termina a 31 de dezembro de 2018.

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 para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
44.50.05.00, na rubrica D.04.07.01.PB.00 do projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional
de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51816145.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 830/2018
Considerando que o Clube de Atletismo do Funchal,
pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por este
Clube contribuem para o desenvolvimento integral dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
atletismo e triatlo nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 31 de
outubro de 2018, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
11 do artigo 32.º e no artigo 36.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, publicado no JORAM, I Série, n.º 5, de 9 de janeiro,
que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2018, conjugado com o artigo
2.º, o artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de comparticipações financeiras ao associativismo desportivo na Região
Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro,
diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da Região Autónoma da Madeira,
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M,
de 12 de agosto, e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M, de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma
da
Madeira,
retificada
pela
Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de de-
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zembro, da Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2017/2018, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube de Atletismo do Funchal tendo em vista a
participação nos campeonatos ou provas regionais,
na época desportiva 2017/2018.
2.

ginástica para todos e ginástica rítmica nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de aferição
das competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 31 de
outubro de 2018, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
11 do artigo 32.º e no artigo 36.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, publicado no JORAM, I Série, n.º 5, de 9 de janeiro,
que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2018, conjugado com o artigo
2.º, o artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de comparticipações financeiras ao associativismo desportivo na Região
Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro,
diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da Região Autónoma da Madeira,
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M,
de 12 de agosto, e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M, de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma
da
Madeira,
retificada
pela
Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2017/2018, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube Desportivo Garachico tendo em vista a participação nos campeonatos ou provas regionais, na
época desportiva 2017/2018.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao Clube Desportivo Garachico uma comparticipação financeira até ao limite máximo de € 10.450,38 (dez mil, quatrocentos
e cinquenta euros e trinta e oito cêntimos), distribuído da seguinte forma:

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao Clube de Atletismo do
Funchal uma comparticipação financeira até ao limite máximo de € 5.289,54 (cinco mil, duzentos e
oitenta e nove euros e cinquenta e quatro cêntimos), distribuído da seguinte forma:
Competição Regional - 5.289,54 €
TOTAL - 5.289,54 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2017/2018,
aprovado pela Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data da
sua assinatura e termina a 31 de dezembro de 2018.

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 para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
44.50.05.00, na rubrica D.04.07.01.PB.00 do projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional
de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51816150.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 831/2018
Considerando que o Clube Desportivo Garachico, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por este
Clube contribuem para o desenvolvimento integral dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
basquetebol, ténis de mesa, ginástica aeróbica desportiva,

Competição Regional - 10.450,38 €
TOTAL - 10.450,38 €
3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2017/2018,
aprovado pela Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto.
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4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data da
sua assinatura e termina a 31 de dezembro de 2018.

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 para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
44.50.05.00, na rubrica D.04.07.01.PB.00 do projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional
de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51816165.

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

tigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma
da
Madeira,
retificada
pela
Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2017/2018, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube Desportivo Unidos da Camacha tendo em
vista a participação nos campeonatos ou provas regionais, na época desportiva 2017/2018.
2.

Resolução n.º 832/2018
Considerando que o Clube Desportivo Unidos da Camacha, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua
área de intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por este
Clube contribuem para o desenvolvimento integral dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
badminton, bilhar, águas abertas, esgrima, futsal, pool português e natação pura nos órgãos de comunicação social
regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de aferição das competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 31 de
outubro de 2018, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
11 do artigo 32.º e no artigo 36.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, publicado no JORAM, I Série, n.º 5, de 9 de janeiro,
que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2018, conjugado com o artigo
2.º, o artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de comparticipações financeiras ao associativismo desportivo na Região
Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro,
diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da Região Autónoma da Madeira,
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M,
de 12 de agosto, e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M, de 21 de novembro, n.º 1 do ar-

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao Clube Desportivo
Unidos da Camacha uma comparticipação financeira até ao limite máximo de € 7.344,32 (sete mil,
trezentos e quarenta e quatro euros e trinta e dois
cêntimos), distribuído da seguinte forma:
Competição Regional - 7.344,32 €
TOTAL - 7.344,32 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2017/2018,
aprovado pela Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data da
sua assinatura e termina a 31 de dezembro de 2018.

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 para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
44.50.05.00, na rubrica D.04.07.01.PB.00 do projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional
de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51816169.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
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Resolução n.º 833/2018

Considerando que o Clube Ténis de Mesa de Santa Teresinha, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua
área de intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por este
Clube contribuem para o desenvolvimento integral dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
ténis mesa nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma
de aferição das competências dos atletas e equipas em
competição.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 31 de
outubro de 2018, resolveu:
1.

2.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
11 do artigo 32.º e no artigo 36.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, publicado no JORAM, I Série, n.º 5, de 9 de janeiro,
que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2018, conjugado com o artigo
2.º, o artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de comparticipações financeiras ao associativismo desportivo na Região
Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro,
diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da Região Autónoma da Madeira,
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M,
de 12 de agosto, e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M, de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma
da
Madeira,
retificada
pela
Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2017/2018, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube Ténis de Mesa de Santa Teresinha tendo em
vista a participação nos campeonatos ou provas regionais, na época desportiva 2017/2018.
Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao Clube Ténis de Mesa
de Santa Teresinha uma comparticipação financeira
até ao limite máximo de € 1.521,60 (mil, quinhen-

tos e vinte e um euros e sessenta cêntimos), distribuído da seguinte forma:
Competição Regional - 1.521,60 €
TOTAL - 1.521,60 €
3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2017/2018,
aprovado pela Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data da
sua assinatura e termina a 31 de dezembro de 2018.

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 para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
44.50.05.00, na rubrica D.04.07.01.PB.00 do projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional
de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51816174.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 834/2018
Considerando que o Club Sports da Madeira, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo
Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por este
Clube contribuem para o desenvolvimento integral dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando que não existe uma estrutura organizativa
ao nível associativo na modalidade de tiro desportivo, podem ser contemplados os clubes que desenvolvam as atividades nas modalidades em causa;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
tiro desportivo, voleibol, bridge, badminton e andebol nos
órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de aferição
das competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 31 de
outubro de 2018, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
11 do artigo 32.º e no artigo 36.º do Decreto Legis-
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lativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, publicado no JORAM, I Série, n.º 5, de 9 de janeiro,
que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2018, conjugado com o artigo
2.º, o artigo 3.º, alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 4.º
e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
regime jurídico de atribuição de comparticipações
financeiras ao associativismo desportivo na Região
Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro,
diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da Região Autónoma da Madeira,
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M,
de 12 de agosto, e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M, de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma
da
Madeira,
retificada
pela
Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2017/2018, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Club Sports da Madeira tendo em vista a divulgação, promoção e organização de modalidades sem
enquadramento associativo e a participação nos
campeonatos ou provas regionais, na época desportiva 2017/2018.
2.
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Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao Club Sports da Madeira uma comparticipação financeira até ao limite
máximo de € 52.195,85 (cinquenta e dois mil, cento e noventa e cinco euros e oitenta e cinco cêntimos), distribuído da seguinte forma:
Apoio à Atividade - 1.328,20 €
Competição Regional - 50.867,65 €
TOTAL - 52.195,85 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2017/2018,
aprovado pela Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data da
sua assinatura e termina a 31 de dezembro de 2018.

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 para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
44.50.05.00, na rubrica D.04.07.01.PB.00 do projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva e na rubrica D.04.07.01.C0.00 - Projeto 50695 - Promoção e desenvolvimento das modalidades desportivas amadoras, do orçamento da
Direção Regional de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51816149.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 835/2018
Considerando que o Club Sport Marítimo da Madeira,
pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por este
Clube contribuem para o desenvolvimento integral dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
andebol, atletismo, automobilismo, basquetebol, bridge,
ciclismo, futebol, futsal, ginástica para todos nos órgãos,
ginástica rítmica, hóquei patins, jet ski, karaté, motocross,
muay thai, padel, natação pura, patinagem de velocidade,
taekwondo, ténis mesa, ténis e voleibol nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em competição;
Considerando que o desporto de alto rendimento constitui igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo passando, entre outras intervenções, pelo apoio
específico aos praticantes com melhores níveis de rendimento.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 31 de
outubro de 2018, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
11 do artigo 32.º e no artigo 36.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, publicado no JORAM, I Série, n.º 5, de 9 de janeiro,
que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2018, conjugado com o artigo
2.º, o artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e
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n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de comparticipações financeiras ao associativismo desportivo na Região
Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro,
diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da Região Autónoma da Madeira,
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M,
de 12 de agosto, e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M, de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma
da
Madeira,
retificada
pela
Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2017/2018, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Club Sport Marítimo da Madeira tendo em vista a
participação nos campeonatos ou provas regionais
e o apoio aos atletas de alto rendimento, na época
desportiva 2017/2018.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao Club Sport Marítimo
da Madeira uma comparticipação financeira até ao
limite máximo de € 171.297,79 (cento e setenta e
um mil, duzentos e noventa e sete euros e setenta e
nove cêntimos), distribuído da seguinte forma:
Atleta de Alto Rendimento - 6.164,38 €
Competição Regional - 118.676,21 €
Eventos Desportivos - 46.457,20 €
TOTAL - 171.297,79 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2017/2018,
aprovado pela Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data da
sua assinatura e termina a 31 de dezembro de 2018.

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 para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
44.50.05.00, na rubrica D.04.07.01.PB.00 do projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional
de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51816148.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 836/2018
Considerando que o Centro de Treino de Mar dos Escuteiros Marítimos, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por este
Clube contribuem para o desenvolvimento integral dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando que não existe uma estrutura organizativa
ao nível associativo na modalidade de atividades subaquáticas - pesca submarina, podem ser contemplados os clubes
que desenvolvam as atividades nas modalidades em causa;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
atividades subaquáticas - pesca submarina, canoagem,
stand up paddle, surf e vela nos órgãos de comunicação
social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de aferição
das competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 31 de
outubro de 2018, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
11 do artigo 32.º e no artigo 36.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, publicado no JORAM, I Série, n.º 5, de 9 de janeiro,
que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2018, conjugado com o artigo
2.º, alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 3.º, alíneas a) e
b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de
julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição
de comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo
Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
que aprova o regulamento de apoio ao desporto na
Região Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada
pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de de-
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zembro, da Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2017/2018, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Centro de Treino de Mar dos Escuteiros Marítimos
tendo em vista a divulgação, promoção e organização de modalidades sem enquadramento associativo, a participação nos campeonatos ou provas regionais, na época desportiva 2017/2018.
2.
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Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao Centro de Treino de
Mar dos Escuteiros Marítimos uma comparticipação financeira até ao limite máximo de € 16.634,10
(dezasseis mil, seiscentos e trinta e quatro euros e
dez cêntimos), distribuído da seguinte forma:

intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por este
Clube contribuem para o desenvolvimento integral dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
bilhar, futebol e ginástica para todos nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de aferição
das competências dos atletas e equipas em competição;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo passando, entre outras intervenções, pela organização de eventos,
O Conselho de Governo reunido em plenário em 31 de
outubro de 2018, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
11 do artigo 32.º e no artigo 36.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, publicado no JORAM, I Série, n.º 5, de 9 de janeiro,
que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2018, conjugado com o artigo
2.º, o artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de comparticipações financeiras ao associativismo desportivo na Região
Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro,
diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da Região Autónoma da Madeira,
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M,
de 12 de agosto, e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M, de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma
da
Madeira,
retificada
pela
Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2017/2018, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração 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 o apoio à organização de eventos, na época desportiva 2017/2018.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao Estrela da Calheta Fu-

Apoio à Atividade - 178,79 €
Competição Regional - 16 455,31 €
TOTAL - 16 634,10 €
3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2017/2018,
aprovado pela Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data da
sua assinatura e termina a 31 de dezembro de 2018.

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 para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
44.50.05.00, na rubrica D.04.07.01.PB.00 do projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, e na rubrica D.04.07.01.C0.00 - Projeto 50695 - Promoção e desenvolvimento das modalidades desportivas amadoras, do orçamento da
Direção Regional de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51816142.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 837/2018
Considerando que o Estrela da Calheta Futebol Clube,
pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
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tebol Clube uma comparticipação financeira até ao
limite máximo de € 15.168,10 (quinze mil, cento e
sessenta e oito euros e dez cêntimos), distribuído
da seguinte forma:

Madeira para o ano 2018, conjugado com o artigo
2.º, o artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de comparticipações financeiras ao associativismo desportivo na Região
Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro,
diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da Região Autónoma da Madeira,
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M,
de 12 de agosto, e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M, de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma
da
Madeira,
retificada
pela
Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2017/2018, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Gastromadeira Clube de Bilhar tendo em vista a
participação nos campeonatos ou provas regionais,
na época desportiva 2017/2018.

Competição Regional - 12 770,19 €
Eventos Desportivos - 2 397,91 €
TOTAL - 15 168,10 €
3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2017/2018,
aprovado pela Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data da
sua assinatura e termina a 31 de dezembro de 2018.

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 para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
44.50.05.00, na rubrica D.04.07.01.PB.00 do projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional
de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51815041.

2.

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

Competição Regional - 552,28 €
TOTAL - 552,28 €

Resolução n.º 838/2018
Considerando que o Gastromadeira Clube de Bilhar,
pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por este
Clube contribuem para o desenvolvimento integral dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
bilhar nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de aferição
das competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 31 de
outubro de 2018, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
11 do artigo 32.º e no artigo 36.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, publicado no JORAM, I Série, n.º 5, de 9 de janeiro,
que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao Gastromadeira Clube
de Bilhar uma comparticipação financeira até ao
limite máximo de € 552,28 (quinhentos e cinquenta
e dois euros e vinte e oito cêntimos), distribuído da
seguinte forma:

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2017/2018,
aprovado pela Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data da
sua assinatura e termina a 31 de dezembro de 2018.

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 para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
44.50.05.00, na rubrica D.04.07.01.PB.00 do pro-
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jeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional
de Juventude e Desporto.
8.

zembro, da Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2017/2018, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube de Golf do Santo da Serra tendo em vista a
participação nos campeonatos ou provas regionais
e o apoio aos praticantes de elevado potencial, na
época desportiva 2017/2018.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51816178.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 839/2018
Considerando que o Clube de Golf do Santo da Serra,
pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por este
Clube contribuem para o desenvolvimento integral dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando que não existe uma estrutura organizativa
ao nível associativo na modalidade de golfe, podem ser
contemplados os clubes que desenvolvam as atividades nas
modalidades em causa;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
golfe nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de aferição
das competências dos atletas e equipas em competição;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo passando, entre outras intervenções, pelo apoio
ao praticante de elevado potencial.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 31 de
outubro de 2018, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
11 do artigo 32.º e no artigo 36.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, publicado no JORAM, I Série, n.º 5, de 9 de janeiro,
que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2018, conjugado com o artigo
2.º, o artigo 3.º, alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 4.º
e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
regime jurídico de atribuição de comparticipações
financeiras ao associativismo desportivo na Região
Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro,
diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da Região Autónoma da Madeira,
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M,
de 12 de agosto, e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M, de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma
da
Madeira,
retificada
pela
Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de de-

2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao Clube de Golf do Santo da Serra uma comparticipação financeira até ao
limite máximo de € 22.256,37 (vinte e dois mil,
duzentos e cinquenta e seis euros e trinta e sete
cêntimos), distribuído da seguinte forma:
Praticante de Elevado Potencial - 1.224,49 €
Competição Regional - 8.685,97 €
Apoio à Atividade - 12.345,91 €
TOTAL - 22.256,37 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2017/2018,
aprovado pela Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data da
sua assinatura e termina a 31 de dezembro de 2018.

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 para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
44.50.05.00, na rubrica D.04.07.01.PB.00 do projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva e na rubrica D.04.07.01.C0.00 - Projeto 50695 - Promoção e desenvolvimento das modalidades desportivas amadoras, do orçamento da
Direção Regional de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51816156.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 840/2018
Considerando que o Iate Clube de Santa Cruz (Madeira), pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua
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área de intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por este
Clube contribuem para o desenvolvimento integral dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
águas abertas, vela, padel, canoagem, natação pura, bodyboard e natação adaptada nos órgãos de comunicação
social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de aferição
das competências dos atletas e equipas em competição;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo passando, entre outras intervenções, pela organização de eventos.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 31 de
outubro de 2018, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
11 do artigo 32.º e no artigo 36.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, publicado no JORAM, I Série, n.º 5, de 9 de janeiro,
que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2018, conjugado com o artigo
2.º, o artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de comparticipações financeiras ao associativismo desportivo na Região
Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro,
diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da Região Autónoma da Madeira,
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M,
de 12 de agosto, e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M, de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma
da
Madeira,
retificada
pela
Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2017/2018, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Iate Clube de Santa Cruz (Madeira), tendo em vista
a participação nos campeonatos ou provas regionais e o apoio à organização de eventos, na época
desportiva 2017/2018.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao Iate Clube de Santa
Cruz (Madeira) uma comparticipação financeira até
ao limite máximo de € 17.155,48 (dezassete mil,
cento e cinquenta e cinco euros e quarenta e oito
cêntimos), distribuído da seguinte forma:
Competição Regional - 11.971,75 €
Eventos Desportivos - 5.183,73 €
TOTAL - 17.155,48 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2017/2018,
aprovado pela Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data da sua assinatura e termina a 31 de dezembro
de 2018.

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 para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
44.50.05.00, na rubrica D.04.07.01.PB.00 do projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional
de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51816185.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 841/2018
Considerando que o Judo Clube da Madeira, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo
Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por este
Clube contribuem para o desenvolvimento integral dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
judo nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de aferição
das competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 31 de
outubro de 2018, resolveu:

7 de novembro de 2018

1.

2.

23

Número 185

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
11 do artigo 32.º e no artigo 36.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, publicado no JORAM, I Série, n.º 5, de 9 de janeiro,
que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2018, conjugado com o artigo
2.º, o artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de comparticipações financeiras ao associativismo desportivo na Região
Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro,
diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da Região Autónoma da Madeira,
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M,
de 12 de agosto, e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M, de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma
da
Madeira,
retificada
pela
Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2017/2018, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Judo Clube da Madeira tendo em vista a participação nos campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2017/2018.
Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao Judo Clube da Madeira uma comparticipação financeira até ao limite
máximo de € 3.909,57 (três mil, novecentos e nove
euros e cinquenta e sete cêntimos), distribuído da
seguinte forma:
Competição Regional - 3.909,57 €
TOTAL - 3.909,57 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2017/2018,
aprovado pela Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data da
sua assinatura e termina a 31 de dezembro de 2018.

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 para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
44.50.05.00, na rubrica D.04.07.01.PB.00 do projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional
de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51816186.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 842/2018
Considerando que o Juventude Atlântico Clube, pessoa
coletiva de direito privado, contribui, na sua área de intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada
pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por este
Clube contribuem para o desenvolvimento integral dos
indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
atletismo, futebol, águas abertas, judo, futsal, natação pura,
pólo aquático e trail-runing nos órgãos de comunicação
social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de aferição
das competências dos atletas e equipas em competição;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo passando, entre outras intervenções, pela organização de eventos.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 31 de
outubro de 2018, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
11 do artigo 32.º e no artigo 36.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, publicado no JORAM, I Série, n.º 5, de 9 de janeiro,
que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2018, conjugado com o artigo
2.º, o artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de comparticipações financeiras ao associativismo desportivo na Região
Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro,
diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da Região Autónoma da Madeira,
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M,
de 12 de agosto, e pelo Decreto Legislativo Regio-
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nal n.º 14/2014/M, de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma
da
Madeira,
retificada
pela
Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2017/2018, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Juventude Atlântico Clube, tendo em vista a participação nos campeonatos ou provas regionais e o
apoio à organização de eventos, na época desportiva 2017/2018.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao Juventude Atlântico
Clube uma comparticipação financeira até ao limite
máximo de € 29.077,20 (vinte e nove mil, setenta e
sete euros e vinte cêntimos), distribuído da seguinte forma:
Competição Regional - 27.423,07 €
Eventos Desportivos - 1.654,13 €
TOTAL - 29.077,20 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2017/2018,
aprovado pela Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 364/2018, de 31 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data da
sua assinatura e termina a 31 de dezembro de 2018.

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 para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
44.50.05.00, na rubrica D.04.07.01.PB.00 do projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional
de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51815044.

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

Resolução n.º 843/2018
Considerando que a Associação Madeirense de Bilhar
pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
bilhar nos órgãos de comunicação social regionais, nacionais e internacionais;
Considerando que, na sequência de reconhecido e inquestionável mérito desportivo, um número considerável de
praticantes desportivos e clubes sedeados na Região Autónoma da Madeira tem alcançado classificações que os obrigam a representar a RAM em provas organizadas pelas
Federações Nacionais de modalidade;
Considerando que as atividades da competição desportiva organizadas pelas Federações desportivas nacionais, de
que as Associações de modalidade operantes no sistema
desportivo regional são legítimas representantes, implicam
a deslocação de praticantes, técnicos, dirigentes, árbitros e
outros agentes, entre a Região Autónoma da Madeira, o
Continente e a Região Autónoma dos Açores;
Considerando que os custos das deslocações, se tivessem de ser assumidos diretamente pelas entidades participantes, constituiriam uma forte limitação à livre participação dos praticantes desportivos e clubes sedeados na Região Autónoma da Madeira nas competições nacionais;
Considerando que as mencionadas participações são
oneradas pelo facto da sede social da Associação Madeirense de Bilhar se situar numa região insular e ultraperiférica;
Considerando que o princípio da continuidade territorial
não está a ser salvaguardado pelo Estado Português.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 31 de
outubro de 2018, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
11 do artigo 32.º e no artigo 36.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, publicado no JORAM, I Série, n.º 5, de 9 de janeiro,
que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2018, conjugado com o artigo
2.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea a) do
n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de
comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo
Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, artigo 9.º e n.º 1 do artigo 57.º
do Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de
setembro, retificada pela Resolução n.º 865/2012,
de 27 de setembro, aditada pela Resolução
n.º 905/2012, de 11 de outubro e pela Resolução
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro, alterada e republicada pela Resolução n.º 1293/2014, de 29 de dezembro, que aprova o regulamento de apoio ao
desporto na Região Autónoma da Madeira, da Portaria n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e
republicada pela Portaria n.º 364/2018, de 31 de
agosto, que aprova o plano regional de apoio ao
desporto, para a época desportiva 2017/2018, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4 de fevereiro, que
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aprovou a orgânica da Direção Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 341/2016, de 12 de agosto, publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a Associação Madeirense
de Bilhar, tendo em vista a comparticipação financeira da DRJD para suportar os encargos decorrentes das deslocações (viagens e diárias) dos agentes
desportivos para a participação na competição desportiva nacional.
2.
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Para a prossecução do previsto no número anterior,
a DRJD concede à Associação Madeirense de Bilhar uma comparticipação financeira até ao limite
máximo de € 12.118,00 (doze mil, cento e dezoito
euros), distribuído da seguinte forma:

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data da
sua assinatura e termina a 31 de dezembro de 2018.

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 para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
44.50.05.00, na rubrica D.04.07.01.C0.00, do projeto 50698 - Apoio às deslocações aéreas e marítimas inerentes à participação das equipas em campeonatos regionais, nacionais e internacionais, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51814587.

Deslocações Competição Nacional
Indefinida - Clubes - 12.118,00 €
TOTAL - 12.118,00 €
3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto para a época
desportiva 2017/2018, aprovado pela Portaria
n.º 452/2017, de 29 de novembro, alterada e republicada pela Portaria n.º 364/2018, de 31 de agosto.

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

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

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
Duas laudas ................... € 17,34 cada
Três laudas..................... € 28,66 cada
Quatro laudas................. € 30,56 cada
Cinco laudas .................. € 31,74 cada
Seis ou mais laudas ........ € 38,56 cada

€ 15,91;
€ 34,68;
€ 85,98;
€ 122,24;
€ 158,70;
€ 231,36

A estes valores acresce o imposto devido.

Números e Suplementos - Preço por página € 0,29
Anual
Uma Série .............................. € 27,66
Duas Séries ............................ € 52,38
Três Séries ............................. € 63,78
Completa ............................... € 74,98

Semestral
€ 13,75;
€ 26,28;
€ 31,95;
€ 37,19.

A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de janeiro) e o imposto devido.

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

Preço deste número: € 7,92 (IVA incluído)

