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PRESIDÊNCIA DO COVERNO REGIONAL

Resoluçãon." 20641
2000
Autorizaa celebração
de um acordode cooperação
entreo Centrode SegurançaSocial da
Madeirae a Fundação
MaryJaneWilson.
Resoluçãon." 206512000
Autoriza a celebraçãode um acordode cooperaçãoentre o Centro de SegurançaSocialda
Madeirae a Fundaçãode NossaSenhorada Piedade.
Resolução n." 206612000
Autoriza a celebraçãode um acordode cooperaçãoentre o Ccntro de SegurançaSocial cla
Madeirae a Casado Povo do Porto da Cruz.
Resolução n." 206712000
Autorizao Conselhode Administração
do CentroRegionalde Saúdea procederà aquisição
de diversosbens.
Resolução n." 2068/2000
Autorizaa celebraçãode um novo acordode cooperaçãoentreo Centrode SegurançaSocial
da Madeirae a AssociaçãoProtectorados Pobres.
Resolução n." 206912000
Autoriza a celebraçãode um acordode cooperaçãoentre o Centro de SegurançaSocial'cla
Madeirae o Centro Sociale Paroquialde SantaCecília.
Resolução n." 207012000
Altera, no âmbito do acordode cooperaçãocelebradoentre o Centro de SegurançaSocial
da Madeira e o Centro Social e Paroquialdo Carmo, a comparticipaçãofìnanceiraao
mesmo,do montantede 53.431.093$00
parao montantede 64.635.474$00.
Resolução n." 207112000
Autoriza a celebraçãode um acordode cooperaçãoentre o Centro de SegurançaSocial da
Madeirae a AssociaçãoProtectorados Pobres.
Resolução n.' 207212000
Autoriza a celebraçãode um acordode cooperaçãoentre o Centro de SegurançaSocialda
Madeirae a AssociacãoProtectorados Pobres.

Resolução n." 207312000
celebradoentreo Centro de SegurançaSocial da.Madeira e a
Altera o contrato-programa
Cruz Vermelha Porúguesa - Delegação da Madeira, relativo ao fìnanciamentodas
despesascom a constrúçãoe equipamentoclo lar e centro de dia do Complexo Social e
EscolarDona Olga de Brito.

SECRETARIA.GBRALDA PRESIDENCIA
Declaração' rectificação
Resolução n.' 206112000
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem dia 28
de Dezembrode 2000, resolveu:
1." - Enquantonão for aprovadoo Orçamentoda Região
em
Auónoma da Madeira para 2001, manter-se-á
vigor o Orçamentode 2000, com as alteraçõesque
nele tenham sido introduzidas ao longo da sua
efectivaexecução.
2.o- Duranteo períodoa que se reÍèreo númeroanterior,
a execução do orçamento das despesasdeverá
obedecei ao princípio dos duodécimosdas verbas
fixadas no Orçamentode 2000, com as alterações
nele introduzidas no decurso desse ano, e em
conformidadecom a Circular n.' SiORÇ12000.
Presidênciado Governo Regional. - O PRestoeNteDo
GovnRNoRecloNnl-,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 206212000
O SistemaRegionalde Gestãoe Abastecimentod,eAgua
da Madeira está concessionado à empresa IGA
e Gestãode Agua, S.A.
Investimentos
Nos termos das disposiçõesque regulam a concessãoe
analisadosos encargosfinanceirosda actividadeda IGA,
de
S.A. ao longo do anõ de 2000 é manif'estaa necessidade
prosseguircom a política de gradual correcçãodo tarifário
iniciada pelo Coverno Regional em 1994. Mais se torna
evidente que os custos de exploração do Sistema se
agravaram, relativamente aos exercícios do anterior
Instituto,pela entradaao serviço de novos investimentos,
mas também devido ao acréscimo de competênciasda
empresana ilha do Porto Santo.
Assim, porqueos critériosde correcçãoanualdo tarifário
na Ilha da-Madeirasão já do conhecimentopúblico e das
principais entidadesdestinatáriase não contêm qualquer
inovação relevante importa, sobretudo, fundamentar e
esclareceras basesque sustentamas alteraçõesaos preços
dos serviçosda IGA no Porto Santo, tendo a sua fixação
tomadoem contao seguinte:
I) - O facto dos custos de exploração corrente do
Sistema no Porto Santo serem muito superioresà
receita expectável decorrentedos novos preços
acarretandotodo e qualquer fornecimentode água
potávelnum importantecomponentede subsídioaos
consumtdores.
II) - A taxa de inflação verificadano ano 2000.
III) - A preocupaçãode que do novo tarifiírio não resultasse
urnesforçofinanceiroexcessivoparaas famíliase para
a actividadeeconómica.

ou os gastosexcessivos
o desperdíçio
IV) - Desincentivar
de água,sobretudono Verão.
atentoa tudo o exposto,o Conselhodo
Por conseguinte,
Governoreuriidoem plenárioem 28 de Dezcmbrode 2000,
resolveuaprovar,parã vigorar a partir de I de Janeiro de
2001,o seluinte tai-iÍárioflaraos seguintesservìçospúblicos
à IGA ,-para vaÍer em toda a Região
concessi oãacl os
Autónomada Madeira:
I - Ao fornecimento de água bruta e tratada aos
municípios,em regime dè alta, na Ilha da Madeira
aplicar-se-áo incrementoanualaospreços,em curso
dèsde1996,de 2$00/m3.
2 - Ao fornecimento de água tratada à Zona Franca
Industrialdo Caniçal,em regime de alta, aplicar-se-á o preçode 86$00/m3.
3 - Ao fornecimento especial de água tratada, em
regimede baixa,nos quaisa ICA, S.A. substituaos
preço igual a-oestabelecido
munrctplos,aplicar-se-á
pela Câmara'Municipalpara a venda de água de
consumo industrial na- zona, adoptando-se à
totalidade do Parque Industrial da Zona Oeste o
tarifãrio do Funchal.
4 - Ao fornecimento de água tratada, em regime de
baixa, na Ilha do Porto Santoaplicar-se-á:
4.1 -

Uma correcção de 4Vo aos preços dos
serviços tiplficados na Resolução no.
1 8 5 1 / 9 9 ,d e l 6 d e D e z e m b r o . c o m a
de
dadapelaResoluçãon' 1961199,
redacção
29 de-Dezembio,arredondadapara o escudo
mais próximo.

4.2 -

Nos três meses de Verão (Julho, Agosto e
Setembro) as amplitudes dos segundo e
terceiroescalõesreferidos,nos pontos5.1 e
5.2 reduzem-se para metade, tomando-se
sempre por limite inferior do escalão
seguinte a unidade inteira que suceda ao
limite superiordo escalãoanterior.
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pero
pedida

4.4 -

A vi ol ação do contador à g uar da do
consumidorobriga-o ao ressarcimentodos'
e de restabelecimento,
custosde substituição
bem como ao Pagamento da âgua
presumivelmenteconsumida apurada com
baseno históricodos fornecimentos'

4.5 -

de restauraçãoexigeNos estabelecimentos
-se um armazenamentomínimo igual ao
consumo médio previsível de três dias
no mês de maior consumo.
conseçutivos

Presidênciado Governo Regional. - O PnestnsrursDo
GovEnNoRectoNnL,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resolução n." 206312440
Considerandoque a natureza dos serviços de Saúde
prestadosna dependênciado Centro Regionalde Saúdese
revestemde carácteressenciale permanente,para o bem-estarda popuiaçãoda RAM;
Considerandor.'uea prestaçãodaquelesserviços, nem
sempre é ten'poralmentecompatível com as tramitações
subjar;entesà aquisiçãode bens e serviços por parte das
instituiçõespúblicas;
Considerandoque se aguardamos ulteriorestrâmitesdos
ajustamentosorçamentaisentretantodesencadeados.
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 28 de
Dezembrode 2000. resolveu:
Autorizar o Conselho de Administração do Centro
Regionalde Saúdea procederà aquisiçãodos bensa que se
referem os
seguintes Ajustes Directos nos.
INAD200004423, INAD200004426, IN4D200001059,
INAD200004387, INAD200004537, bem como do
processamento
da respectivadespesa.
Presidênciado Governo Regional. - O PRestoevrnDo
GoveRNoRecroNnL,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
PRESIDÊNCIADO GOVERNO REGIONAL
Resolução n," 206412000
Considerandoque a FundaçãoMary JaneWilson é uma
instituiçãode utilidade pública vocacionadapara o apoio à
populaçãoidosa.
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 28 de
Dezembrode 2000, resolveu:
1-

Autorizar, nos termos do art. 4.o, do Decreto
RegulamentarRegionaln. 3/84/M, de22 de Março e
do art." 22." do DecretoLegislativo Regionaln.o4-N2000/M, de 9 de Fevereiro,a celebração,com
efeitos a 0l-07-2000, de um acordo de cooperação
entre o Centro de SegurançaSocial da Madeira e a
Fundação Mary Jane Wilson, relativo ao
financiamento de despesascom a contrataçãode
Íìsioterapeutas.

2 - Autorizar,no âmbitodo referidoacordo,a atribuição
de uma comparticipaçãofinanceira no montante
mensalde 216.000$00,correspondente
aosencargos
médios mensaiscom o referidopessoaltécnico.
A presentedespesa,com ref'erênciaao presenteano, tem
cabimentona rubrica 610.01 do Orçamentodo Centro de
SegurançaSocial da Madeira.
Presidênciado Governo Regional. - O PnsstoENtEDo
GoveRNoRectoNel.Alberto JoãoCardosoGoncalvesJardim.
Resolução n.' 2065/2000
Considerandoque a Fundação de Nossa Senhora da
Piedadeé uma instituiçãode utilidadepúblicavocacionada
para o apoio à populaçãoidosa.
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 28 de
Dezembrode 2000. resolveu:

I - Autorizar, nos termos do art." 4.o, do Decreto
Regulamentar
Regionaln." 3184/M,de 22 de Março
e do art. 22." do DecretoLegislativoRegionaln.o4-N20001M, de 9 de Fevereiro, a celebração,com
eÍ'eitosa 01-ll-2000, de um acordode cooperação
entre o Centro de SegurançaSocial da Madeira e a
Fundaçãode NossaSenhorada Piedade,na valência
centrode dia paraidosos.
2 - Autorizar, o pagamentode uma comparticipação
financeiramensal,conforme montantespor utente
defi ni dos para as Insti tui ções Par t icular esde
Solidariedade
Socialtuteladaspelo CSSM.
3 - Que independentemente
do número de utentesque
Íiequentema valênoia,a oomparticipaçãosejade 27
utentes.
4 - O correspondenteencargo, com referência ao
presenteano, tem cabimentona rubrica 610.01 do
Orçamentodo C entro de S egurançaSocial da
Madeira.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnpstDENrE
GovEnuoRrctottRL,Alberto JoãoCardosoConçalvesJardim.
Resolução n." 206612ffi0
que a Casa do Povo do Porto da Cruz é
Considerando
uma instituiçãode utilidade pública vocacionadapara o
no âmbito de valências
apoio à população,designadamente
da áreada SegurançaSocial.
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 28 de
Dezembrode 2000, resolveu:
1 - Autorizar, nos termos do art.o 4.o, do Decreto
RegulamentarRegionaln.o3184frv1,
de 22 de Março
e do art."22."do DecretoLegislativoRegionaln.'4-N2000/M, de 9 de Fevereiro,com ef'eitosa partir
de 0l-10-2000, a celebraçãode um acordo de
cooperaçãoentre o Centro de SegurançaSocial da
Madeirae a Casado Povo do Portoda Cruz,relativo
ao Íìnanciamentodos encargoscom o transportede
utentesparao centrode convívio do Porto da Cruz e
com uma ajudantede ocupaçãoafecta ao mesmo
centro.
2 - Autorizar,no âmbito do reÍ'eridoacordo,a atribuição
de uma comparti ci paçãofìnance ir a m ensal no
montante de 7l .445$00, corres pondent eaos
encargoscom a manutençãoda viatura e com o
motorista,af'ectosao reÍ'eridotransportede utentes.
3 - Autorizar, ainda no âmbito do mesmo acordo, a
atribuição de uma comparticipaçãofìnanceira'no
montantemédi o mensalmáxi mo de ll7. 8l4$00, a
pagarmensalmente
com basenos encargosprevistos
com a ref'eridaajudantede ocupação.
4 - A correspondentedespesa, com reÍerência ao
presenteano, tem cabimentona rubrica 610.01do
Orçamento do Centro de Segurança Social da
Madeira.
Presidênciado Governo Regional. - O PRestosNrEDo
GovEnNoRectoNlL,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resolução n." 206712000

Resolução n." 206912000

Considerandoque a natureza dos serviços de Saúde
prestadosna dependênciado Centro Regional de Saúdese
revestemde carácteressenciale permanente,para o bem-estarda populaçãoda RAM;
Considerandoque a prestaçãodaquelesserviços, nem
sempre é temporalmentecompatível com as tramitações
subjacentesà aquisiçãode bens e serviçospor parte das
instituiçõespúblicas;
Considerandoque se aguardamos ulteriorestrâmitesdos
ajustamentos orçamentais entretanto desencadeados.
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 28 de
Dezembrode 2000, resolveu:
Autorizar o Conselho de Administração do Centro
Regionalde Saúdea procederà aquisiçãodos bensa que se
referem os seguintes ajustes directos: INA, D200004423,
INAD200004426, INAD200001059, IN4D200004387,
INAD200004537, bem como ao processamento da
respectivadespesa.

Considerandoque o Centro Social e Paroquialde Santa
Cecíliaé uma instituiçãode utilidadepública vocacionada
para o apoio à população,designadamenteno âmbito de
valênciasda áreada segurança
social.
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 28 de
Dezembrode 2000, resolveu:

Do
Presidênciado Governo Regional. - O PnESIDENTE
GovenNoRpctoNRr-,
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Resolução n.' 2068/2000
Considerandoque a AssociaçãoProtectorados Pobresé
uma instituiçãode utilidade pública vocacionadapara o
apoioà populaçãomais carenciada.
O Conselhodo Governoreunidoem plenárioem 28 de
Dezembrode 2000, resolveu:
1 - Autorizar, nos termos do art.o 4.o do Decreto
RegulamentarRegionalno.3/84/M, de 22 de Março
e do art." 22.", do DecretoLegislativoRegionaln" 4-N2000/M, de 9 de Fevereiro,a celebração,com
ef'eitos a 01-12-2000, de um novo acordo de
cooperaçãoentre o Centro de SegurançaSocial da
Madeira e a AssociaçãoProtectorados Pobres,
relativo à comparticipação nas despesas de
f unc ionam e n to d a
m e s ma
A s s o ci ação,
nomeadamente
as relativasà nova valênciacentrode
acolhimento nocturno e à valência refeitório já
anteriormenteobjectode apoio.
2 - Autorizar,no âmbitodo mesmoacordo,o pagamento
de uma comparticipação
financeiramensalno valor
de 3. 136. 48 4 $ 0 0 ,c o rre s p o n d e n tea o d é f i ce de
funcionamento
dasref'eridas
valências.
3 - Revogar,com ef'eitosa Dezembrodo presenteano,o
apoio fìnanceiromensalde 1.529.205$00,
atribuído
à AssociaçãoProtectorade Pobrespela Resoluçãon"
1057/2000. da reuniãodo Conselhodo Governode 6
de Julho.
4 - O correspondenteencargo, com reÍ'erênciaao
presenteano, tem cabimentona rubrica 605.01do
Orçamento do Centro de SegurançaSocial da
Madeira.
Presidênciado Governo Regional. - O PRsstpstttp Do
GovenNoRectoNel.Alberto JoãoCardosoGoncalvesJardim.

I - Autorizar, nos termos do art.o 4." do Decreto
Regionaln". 3/841M,de 22 de Março
Regulamentar
e do art.o22.", do DecretoLegislativoRegionaln."
4--A/2000/l\4,de 9 de Fevereiro, a celebração,de
um acordo de cooperação entre o Centro de
SegurançaSocial da Madeira e o Centro Social e
P aroqui al de S anta C ecíl i a, rel a t ivo ao
Íìnanciamentodos encargose outras despesasde
instalaçãode um centro de actividadesde tempos
livres,no ConjuntoHabitacionalda Quintado Leme
- Câmarade Lobos.
2 - Autorizar,no âmbito do referidoacordo,a atribuição
financeirano montantede
de uma comparticipação
2.744.101$00, correspondente aos valor es
paraos encargosem oausa.
orçamentados
3 - A presentedespesatem cabimentona rubrica 602.02
do Orçamentodo Centro de SegurançaSocial da
Madeira.
Presidênciado Governo Regional. - O PREstoeNreDo
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Govenxo ReGroNeL,
Resolução n." 207012000
que o CentroSociale Paroquialdo Carmo
Considcrando
é uma instituiçãode utilidadepública,vocacionadapara o
idosas,jovens
apoioà população,
designadamente
às pessoas
e famílias.
O Conselhodo Covernoreunidoem plenárioem 28 de
Dezembro de 2000, resolve, nos termos do art." 4." do
DecretoRegulamentarRegionaln." 3/84/M, de 22 de Março
e do aÍt." 22.", do Decreto Legislativo Regional n." 4-N2000/M, de 9 de Fevereiro:
I - Alterar, no âmbito do acordo de cooperação
celebradoentre o Centro de SegurançaSocial da
Madeira e o Centro Social e Paroquial do Carmo,
autorizadopela Resoluçãon". 1060/2000,da reunião
do C onsel ho do Governo de 6 de Julho, a
comparticipação
íìnanceiraao mesmoCentroSoçial
e Paroquialrelativaao presenteano económico,do
montantede 53.431.093$00,para o montantede
64.635.474$00,
correspondente
a um fìnanciamento
a lA}Vo do valor orçamentadocom a construçãoe
equipamento
do seucentrosocial.
2 - A reÍ'erida comparticipação continuará a ser
processada faseadamente,de acordo com os
montantesda f'acturação
apresentada.
3 - A presentedespesatem cabimento nas rubricas
940.02e 950 do Orçamentodo Centro de Segurança
Socialda Madeira.
Do
Presidênciado Governo Regional. - O PResroENrE
GovEnNoREcroNel.Alberto JoãoCardosoGoncalvesJardim.

Resolução n." 207112000
Considerandoque a AssociaçãoProtectorados Pobres é
uma instituição de utilidade pública vocacionadapara o
apoio à populaçãomais carenciada.
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 28 de
Dezembrode 2000, resolveu:
1 - Autorizar, nos termos do art." 4." do Decreto
RegulamentarRegionaln.o 3l84lM, de 22 de Março
e do art." 22.",do DecretoLegislativoRegionaln" 4A/2000/M, de 9 de Fevereiro, a celebração,de um
acordo de cooperaçãoentre o Centro de Segurança
Social da Madeira e a AssociaçãoProtectorados
Pobres,relativo ao financiamentodos encargoscom
equipamentos destinados ao novo edifício e
ref'eitórioda mesmaAssociação.
2 - Autorizar,no âmbito do referidoacordo,a atribuição
de uma comparticipaçãofinanceirano montantede
2. 480. 601$ 0 0 , c o rre s p o n d e n te a o s val ores
orçamentadoscom os mesmosequipamentos.
3 - A presentedespesatem cabimentona rubrica 605.02
do Orçamento do Centro de SegurançaSocial da
Madeira.
Presidênciado Governo Regional. - O PnEslonvrn Do
GoveRNoRectoNnl, Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 207X2404
Considerandoque a AssociaçãoProtectorados Pobresé
uma instituição de utilidade pública vocacionadapara o
apoio à populaçãomais carenciada.
O Conselhodo Governo reunido em plenárioem 28 de
Dezembrode 2000, resolveu:
I - Autorizar, nos termos do art.o 4." do Decreto
RegulamentarRegionaln." 3l84lM, de 22 de Março
e do art". 22", do DecretoLegislativoRegionaln." 4-N20AO{Il|vf,
de 9 de Fevereiro, a celebração,de um
'
acordo de cooperaçãoentre o Centro de-segurança
Social da MadeiÍa e a AssociaçãoProtectorados
Pobres,relativo ao financiamentodos encargoscom
obras de manutenção e adaptação e com
equipamentos,relacionadoscom a instalaçãode um
centro de acolhimentonocturnopara os sem abrigo.
2 - Autorizar,no âmbito do ref'eridoacordo,a atribuição
de uma comparticipaçãofinanceirano montantede
11.192.589$00, correspondente aos valores
orçamentados
com asmesmasobrase equipamentos.

3 - A presentedespesatem cabimentona rubrica 605.02
do Orçamento do Centro de SegurançaSocial da
Madeira.
Presidênciado Governo Regional. - O PnestnprureDo
GovpRNoREcroNRL,
Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.
Resolução n." 207312000
Considerandoque a Cruz Vermelha Portuguesaé uma
instituiçãode utilidadefrl.rblicaadministrativa,vocacionada
para o apoio à população,designadamenteno âmbito de
valênciasda áreada segurançasocial.
O Conselhodo Governo reunido em plenário em 28 de
Dezembrode 2000. resolveu:
Alterar, nos termos do art." 4." do Decreto
RegulamentarRegional n". 3/84/M, de 22 de Março
e do art." 22.",do DecretoLegislativoRegionaln" 4-N2000/M, de 9 de Fevereiro,o contrato-programa
oportunamente celebrado entre o Centro de
SegurançaSocial da Madeira e a Cruz Vermelha
Portuguesa- Delegação da Madeira, relativo ao
fìnanciamentodas despesascom a construção e
equipamentodo lar e centro de dia do Complexo
Social e EscolarDona Olga de Brito, com vista a
incluir, para ef-eitosde apoio, encargosa mais não
previ stos.
i ni ci al mente

2 - Autorizar que a respectiva comparticipação

financeiraà Cruz VermelhaPortuguesa- Delegação
da Madeira, inicialmenteprevista na Resoluçãono.
1236/99, de l2 de Agosto, seja alterada para o
montante máxi mo de 207.255.719$0 0.cor r espondenteao financiamentoa 80Vodos encargoscom
o projecto,fiscalização,construçãoe equipamentos
do reÍ'eridolar e centrode dia.

3 - O montantede fìnanciamentoindicado no ponto
anterior será distribuído pelos seguintes anos
económicos:

199920002001-

.38.436.267$00
.s5.848.736$00
.12.970.716$00

4 - A ref-erida comparticipação continuará a ser
processada fãseadamente,de acordo com os
montantesda fãcturaçãoapresentada.
5 - A coÍrespondentedespesa, com ref'erência ao
presenteano, tem cabimento nas rubricas940.02 e
950 do Orçamentodo Centrode SegurançaSocialda
Madeira.
Presidênciado Governo Regional. - O PRnstosNtEDo
GovenNoRecrotlAL,Alberto JoãoCardosoGonçalvesJardim.

Toda a correspondência relativa a anúncios e a assinaturas do Jornal Oficial

deve ser dirigida

à Secretaria-

-Ceral da Presidência do Covemo Regional da Madeira.

Os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
. .2 7-54$00,cada;
Uma lauda
' '.. '.2 987$00,cada;
Duaslaudas
. .4 896$00, cada;
Três laudas
.....-5211$00,cadal
Quatrolaudas.
.-5419$00,cada;
Cinco laudas
. . . . . .6 568$00' cada.

Seis ou mais laudas
A cstcsvalorcsacrcscco inlno.sttltlcvitlo.
Números e Suplementos - Preço por página 50$00.

Anual

Uma Série
Duas Sóries
Três Sérics
Completa

4 370$00
8 600$00
10.500$00
r2 300$00

Semestral

2 190$00
4 300s00
5 2s0$00
6 200$00

A c s t c s v a l o l c s a c r c s c c n t o s p o r t c s d c c o r r c i o , (Portâriil n." 201/99. tlc 2ó dc
Novcnrbro) c o inìposto dcvido.

O Precodestenúmero:312$00 1.56Euros (IVA incluído)

