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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL

nos campeonatos ou provas regionais de
Orientação realizados no ano 2012 - indicadores
da época desportiva 2010/2011.

Resolução n.º 183/2013
Considerando que o Clube Portugal Telecom, pessoa
coletiva de direito público, 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
Orientação 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Clube Portugal Telecom tendo
em vista a comparticipação financeira da DRJD

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior conceder ao Clube Portugal
Telecom uma comparticipação financeira até ao
montante máximo de 1.850,00 € (mil oitocentos
e cinquenta euros), de acordo com a seguinte
informação:
Orientação - 1.850,00 €

3.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

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 da Educação e
Recursos Humanos 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
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 -
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- Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.
4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de 3.351,13€
(três mil trezentos e cinquenta e um euros e treze
cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 184/2013
Considerando que o Clube Naval de São Vicente,
pessoa coletiva de direito público, 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, Bodyboard, Bridge 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Clube Naval de São Vicente
tendo em vista a comparticipação financeira da
DRJD nos campeonatos ou provas regionais de
Bilhar, Bodyboard, Bridge e Pesca Desportiva
realizados no ano 2012 - indicadores da época
desportiva 2010/2011.

2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Bilhar, Bodyboard, Bridge
e Pesca Desportiva) - Ano 2012 - Indicadores da
época desportiva 2010/2011, o Clube teria direito
a receber o montante global de 7.733,00 € (sete
mil setecentos e trinta e três euros), de acordo
com a seguinte informação:
Bilhar - 1.850,00 €
Bodyboard - 1.850,00 €
Bridge - 1.850,00 €
Pesca Desportiva - 2.183,00 €

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 185/2013
Considerando que o Clube Karaté Caniço, pessoa
coletiva de direito público, 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
Karaté 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
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Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Clube Karaté Caniço tendo em
vista a comparticipação financeira da DRJD nos
campeonatos ou provas regionais de Karaté
realizados no ano 2012 - indicadores da época
desportiva 2010/2011.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior conceder ao Clube Karaté
Caniço uma comparticipação financeira até ao
montante máximo de 1.850,00 € (mil oitocentos
e cinquenta euros), de acordo com a seguinte
informação:
Karaté - 1.850,00 €

3.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

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 da Educação e
Recursos Humanos 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
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Considerando o forte impacto das provas desportivas
de: Andebol, Basquetebol, Bilhar, Esgrima, Futsal, Natação
Pura e Patinagem de Velocidade 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Clube Desportivo e Recreativo
Santanense tendo em vista a comparticipação
financeira da DRJD nos campeonatos ou provas
regionais de Andebol, Basquetebol, Bilhar,
Esgrima, Futsal, Natação Pura e Patinagem de
Velocidade realizados no ano 2012 - indicadores
da época desportiva 2010/2011.

2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Andebol, Basquetebol,
Bilhar, Esgrima, Futsal, Natação Pura e
Patinagem de Velocidade) - Ano 2012 - Indicadores da época desportiva 2010/2011, o
Clube teria direito a receber o montante global de
23.587,50 € (vinte e três mil quinhentos e oitenta
e sete euros e cinquenta cêntimos), de acordo
com a seguinte informação:
Andebol - 1.850,00 €
Basquetebol - 12.025,00 €
Bilhar - 1.850,00 €
Esgrima - 1.850,00 €
Futsal - 2.312,50 €
Natação Pura - 1.850,00 €
Patinagem de Velocidade - 1.850,00 €

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de
18.931,68€ (dezoito mil novecentos e trinta e um
euros e sessenta e oito cêntimos).

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 186/2013
Considerando que o Clube Desportivo e Recreativo
Santanense, pessoa coletiva de direito público, contribui, na
sua área de intervenção, para a prossecução da política
desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
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5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 187/2013
Considerando que o Clube Desportivo Escola Francisco
Franco, pessoa coletiva de direito público, 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: Basquetebol e Futsal 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.
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Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um

contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Clube Desportivo Escola
Francisco Franco tendo em vista a
comparticipação financeira da DRJD nos
campeonatos ou provas regionais de Basquetebol
e Futsal realizados no ano 2012 - indicadores da
época desportiva 2010/2011.
2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Basquetebol e Futsal) - Ano 2012 - Indicadores da época desportiva
2010/2011, o Clube teria direito a receber o
montante global de 18.731,25€ (dezoito mil
setecentos e trinta e um euros e vinte e cinco
cêntimos), de acordo com a seguinte informação:
Basquetebol - 15.956,25 €
Futsal - 2.775,00 €

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de 5.107,44€
(cinco mil cento e sete euros e quarenta e quatro
cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
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Resolução n.º 188/2013
Considerando que o Clube de Ténis de Mesa - Gest
Lider, pessoa coletiva de direito público, 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
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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.
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Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Clube de Ténis de Mesa - Gest
Lider tendo em vista a comparticipação
financeira da DRJD nos campeonatos ou provas
regionais de Ténis de Mesa realizados no ano
2012 - indicadores da época desportiva
2010/2011.

2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Ténis de Mesa) - Ano
2012 - Indicadores da época desportiva
2010/2011, o Clube teria direito a receber o
montante global de 1.850,00 € (mil oitocentos e
cinquenta euros), de acordo com a seguinte
informação:
Ténis de Mesa - 1.850,00 €

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de 1.675,56€
(mil seiscentos e setenta e cinco euros e
cinquenta e seis cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 189/2013
Considerando que o Valour Futebol Clube - Associação
Cultural, Recreativa e Desportiva do Rosário, pessoa
coletiva de direito público, 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
Badminton 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Valour Futebol Clube - Associação Cultural, Recreativa e Desportiva
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do Rosário tendo em vista a comparticipação
financeira da DRJD nos campeonatos ou provas
regionais de Badminton realizados no ano 2012 - indicadores da época desportiva 2010/2011.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior conceder ao Valour Futebol
Clube - Associação Cultural, Recreativa e
Desportiva do Rosário uma comparticipação
financeira até ao montante máximo de 1.850,00 €
(mil oitocentos e cinquenta euros), de acordo
com a seguinte informação:
Badminton - 1.850,00 €

3.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

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 da Educação e
Recursos Humanos 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
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.

O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Sporting Clube da Madeira
tendo em vista a comparticipação financeira da
DRJD nos campeonatos ou provas regionais de
Bilhar, Pesca Desportiva e Ténis de Mesa
realizados no ano 2012 - indicadores da época
desportiva 2010/2011.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior conceder ao Sporting Clube da
Madeira uma comparticipação financeira até ao
montante máximo de 5.550,00 € (cinco mil
quinhentos e cinquenta euros), de acordo com a
seguinte informação:
Bilhar - 1.850,00 €
Pesca Desportiva - 1.850,00 €
Ténis de Mesa - 1.850,00 €

3.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

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 da Educação e
Recursos Humanos 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
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Resolução n.º 190/2013
Considerando que o Sporting Clube da Madeira, pessoa
coletiva de direito público, 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, Pesca Desportiva 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
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Resolução n.º 191/2013
Considerando que o Clube de Futebol Carvalheiro,
pessoa coletiva de direito público, 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, Ciclismo e Futebol 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.
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Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Clube de Futebol Carvalheiro
tendo em vista a comparticipação financeira da
DRJD nos campeonatos ou provas regionais de
Bilhar, Ciclismo e Futebol realizados no ano
2012 - indicadores da época desportiva
2010/2011.

2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Bilhar, Ciclismo e
Futebol) - Ano 2012 - Indicadores da época
desportiva 2010/2011, o Clube teria direito a
receber o montante global de 7.400,00 € (sete mil
e quatrocentos euros), de acordo com a seguinte
informação:
Bilhar - 1.850,00 €
Ciclismo - 1.850,00 €
Futebol - 3.700,00 €

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de 4.334,26€
(quatro mil e trezentos e trinta e quatro euros e
vinte e seis cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 192/2013
Considerando que o Clube de Atletismo do Funchal,
pessoa coletiva de direito público, 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
Atletismo 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Clube de Atletismo do Funchal
tendo em vista a comparticipação financeira da
DRJD nos campeonatos ou provas regionais de
Atletismo realizados no ano 2012 - indicadores
da época desportiva 2010/2011.
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2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Atletismo) - Ano 2012 - Indicadores da época desportiva 2010/2011, o
Clube teria direito a receber o montante global de
2.266,25 € (dois mil duzentos e sessenta e seis
euros e vinte e cinco cêntimos), de acordo com a
seguinte informação:
Atletismo - 2.266,25 €

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de 1.675,56€
(mil seiscentos e setenta e cinco euros e
cinquenta e seis cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.

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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Clube Amigos do Basquete
tendo em vista a comparticipação financeira da
DRJD nos campeonatos ou provas regionais de
Basquetebol realizados no ano 2012 - indicadores da época desportiva 2010/2011.

2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Basquetebol) - Ano 2012 - Indicadores da época desportiva 2010/2011, o
Clube teria direito a receber o montante global de
de 22.200,00 € (vinte e dois mil e duzentos
euros), de acordo com a seguinte informação:
Basquetebol - 22.200,00 €

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de 6.137,00€
(seis mil e cento e trinta e sete euros).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

Resolução n.º 193/2013
Considerando que o Clube Amigos do Basquete, pessoa
coletiva de direito público, 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
Basquetebol nos órgãos de comunicação social regionais;
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A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.

Bilhar - 1.850,00 €
Futsal - 2.775,00 €
Pesca Desportiva - 1.850,00 €
3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de 7.247,31€
(sete mil duzentos e quarenta e sete euros e trinta
e um cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Resolução n.º 194/2013
Considerando que o Centro de Cultura e Desporto dos
Trabalhadores dos Horários do Funchal, pessoa coletiva de
direito público, 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: Atletismo, Basquetebol, Bilhar, Futsal 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

2.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Centro de Cultura e Desporto
dos Trabalhadores dos Horários do Funchal
tendo em vista a comparticipação financeira da
DRJD nos campeonatos ou provas regionais de
Atletismo, Basquetebol, Bilhar, Futsal e Pesca
Desportiva realizados no ano 2012 - indicadores
da época desportiva 2010/2011.
De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Atletismo, Basquetebol,
Bilhar, Futsal e Pesca Desportiva) - Ano 2012 - Indicadores da época desportiva 2010/2011, o
Clube teria direito a receber o montante global de
17.112,50 € (dezassete mil cento e doze euros e
cinquenta cêntimos), de acordo com a seguinte
informação:
Atletismo - 1.850,00 €
Basquetebol - 8.787,50 €

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 195/2013
Considerando que o Centro Cultural e Desportivo São
José, pessoa coletiva de direito público, 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: 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;
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Considerando a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.
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Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Centro Cultural e Desportivo
São José tendo em vista a comparticipação
financeira da DRJD nos campeonatos ou provas
regionais de Ténis de Mesa realizados no ano
2012 - indicadores da época desportiva
2010/2011.

Resolução n.º 196/2013
Considerando que o Centro Cultural e Desportivo
Câmara Municipal do Porto Santo, pessoa coletiva de
direito público, 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: Padel e Ténis 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Centro Cultural e Desportivo
Câmara Municipal do Porto Santo tendo em vista
a comparticipação financeira da DRJD nos
campeonatos ou provas regionais de Padel e
Ténis realizados no ano 2012 - indicadores da
época desportiva 2010/2011.

2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Padel e Ténis) - Ano 2012
- Indicadores da época desportiva 2010/2011, o
Clube teria direito a receber o montante global de
4.625,00 € (quatro mil seiscentos e vinte e cinco
euros), de acordo com a seguinte informação:
Padel - 2.312,50 €
Ténis - 2.312,50 €

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior conceder ao Centro Cultural e
Desportivo São José uma comparticipação
financeira até ao montante máximo de 1.850,00 €
(mil oitocentos e cinquenta euros), de acordo
com a seguinte informação:
Ténis de Mesa - 1.850,00 €

3.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

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

3.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de 1.675,56€
(mil seiscentos e setenta e cinco euros e
cinquenta e seis cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

7.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
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6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.

2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Atletismo e Pesca
Desportiva) - Ano 2012 - Indicadores da época
desportiva 2010/2011, o Clube teria direito a
receber o montante global de 3.700,00 € (três mil
e setecentos euros), de acordo com a seguinte
informação:
Atletismo - 1.850,00 €
Pesca Desportiva - 1.850,00 €

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de 1.763,75€
(mil setecentos e sessenta e três euros e setenta e
cinco cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Resolução n.º 197/2013
Considerando que o Centro Cultural e Desportivo da
Câmara Municipal do Funchal, pessoa coletiva de direito
público, 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: Atletismo 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho no artigo
57.º
do
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Centro Cultural e Desportivo
da Câmara Municipal do Funchal tendo em vista
a comparticipação financeira da DRJD nos
campeonatos ou provas regionais de Atletismo e
Pesca Desportiva realizados no ano 2012 - indicadores da época desportiva 2010/2011.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 198/2013
Considerando que o Centro Cultural e Desportivo
Trabalhadores EEM, pessoa coletiva de direito público,
contribui, na sua área de intervenção, para a prossecução da
política desportiva adotada pelo Governo Regional da
Madeira;
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Considerando o forte impacto das provas desportivas
de: Bilhar 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho no artigo
57.º
do
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Centro Cultural e Desportivo
Trabalhadores EEM, tendo em vista a
comparticipação financeira da DRJD nos
campeonatos ou provas regionais de Bilhar e
Pesca Desportiva realizados no ano 2012 - indicadores da época desportiva 2010/2011.

2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva
Regional
(Bilhar
e
Pesca
Desportiva) - Ano 2012 - Indicadores da época
desportiva 2010/2011, o Clube teria direito a
receber o montante global de 3.700,00 € (três mil
e setecentos euros), de acordo com a seguinte
informação:
Bilhar - 1.850,00 €
Pesca Desportiva - 1.850,00 €

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de 1.675,56€
(mil seiscentos e setenta e cinco euros e
cinquenta e seis cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.
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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.

8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 199/2013
Considerando que a CAMADEIRA - Clube Aventura
Madeira, pessoa coletiva de direito público, 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: Atletismo, Escalada Desportiva, Orientação, Tiro com
Arco 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o CAMadeira - Clube Aventura
Madeira tendo em vista a comparticipação
financeira da DRJD nos campeonatos ou provas
regionais de Atletismo, Escalada Desportiva,
Orientação, Tiro com Arco e Triatlo realizados
no ano 2012 - indicadores da época desportiva
2010/2011.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior conceder ao CAMadeira - Clube
Aventura Madeira uma
comparticipação
financeira até ao montante máximo de 9.277,75 €
(nove mil duzentos e setenta e sete euros e
setenta e cinco cêntimos), de acordo com a
seguinte informação:
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Atletismo - 1.850,00 €
Escalada Desportiva - 1.850,00 €
Orientação - 1.850,00 €
Tiro com Arco - 1.850,00 €
Triatlo - 1.877,75 €
3.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

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 da Educação e
Recursos Humanos 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
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 200/2013
Considerando que o Basquete Clube do Porto Santo,
pessoa coletiva de direito público, 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
Basquetebol 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho no artigo
57.º
do
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar

Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Basquete Clube do Porto Santo
tendo em vista a comparticipação financeira da
DRJD nos campeonatos ou provas regionais de
Basquetebol realizados no ano 2012 - indicadores da época desportiva 2010/2011.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior conceder ao Basquete Clube do
Porto Santo uma comparticipação financeira até
ao montante máximo de 6.359,38 € (seis mil
trezentos e cinquenta e nove euros e trinta e oito
cêntimos), de acordo com a seguinte informação:
Basquetebol - 6.359,38 €

3.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

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 da Educação e
Recursos Humanos 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
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 201/2013
Considerando que a Associação Shotokan Kokusai
Karaté - Santo António, pessoa coletiva de direito público,
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
Karaté 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;
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Considerando a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.
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Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com a Associação Shotokan Kokusai
Karaté - Santo António tendo em vista a
comparticipação financeira da DRJD nos
campeonatos ou provas regionais de Karaté
realizados no ano 2012 - indicadores da época
desportiva 2010/2011.

2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Karaté) - Ano 2012 - Indicadores da época desportiva 2010/2011, o
Clube teria direito a receber o montante global de
1.850,00 € (mil oitocentos e cinquenta euros), de
acordo com a seguinte informação:
Karaté - 1.850,00 €

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de 1.763,75€
(mil setecentos e sessenta e três e setenta e cinco
cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 202/2013
Considerando que a Associação Desportiva “Os
Xavelhas”, pessoa coletiva de direito público, 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: Futebol e Futsal 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com a Associação Desportiva “Os
Xavelhas”, tendo em vista a comparticipação
financeira da DRJD nos campeonatos ou provas
regionais de Futebol e Futsal, realizados no ano
2012 - indicadores da época desportiva
2010/2011.

2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Futebol e Futsal) - Ano
2012 - Indicadores da época desportiva
2010/2011, o Clube teria direito a receber o
montante global de 10.175,00 € (dez mil cento e
setenta e cinco euros), de acordo com a seguinte
informação:
Futebol - 7.400,00 €
Futsal - 2.775,00 €

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
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Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.
4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de 7.322,01€
(sete mil trezentos e vinte e dois euros e um
cêntimo).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

9.

20 de março de 2013
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A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500-040701.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 203/2013
Considerando que a Associação Desportiva e Recreativa
Água de Pena, pessoa coletiva de direito público, 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: Atletismo, Basquetebol 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:

1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea e) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de 31
de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30 de
setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a
Associação Desportiva e Recreativa Água de
Pena tendo em vista a comparticipação financeira
da DRJD nos campeonatos ou provas regionais
de Atletismo, Basquetebol e Ténis de Mesa
realizados no ano 2012 - indicadores da época
desportiva 2010/2011.

2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Atletismo, Basquetebol e
Ténis de Mesa) - Ano 2012 - Indicadores da
época desportiva 2010/2011, o Clube teria direito
a receber o montante global de 13.468,00 € (treze
mil quatrocentos e sessenta e oito euros), de
acordo com a seguinte informação:
Atletismo - 1.905,50 €
Basquetebol - 9.712,50 €
Ténis de Mesa - 1.850,00 €

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de
11.857,50€ (onze mil oitocentos e cinquenta e
sete e cinquenta cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 -
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- Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de 3.831,59€
(três mil oitocentos e trinta e um euros e
cinquenta e nove cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Resolução n.º 204/2013
Considerando que a Associação Desportiva e Cultural
da Ponta do Pargo, pessoa coletiva de direito público,
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: Basquetebol, Bilhar, 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

2.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com a Associação Desportiva e
Cultural da Ponta do Pargo tendo em vista a
comparticipação financeira da DRJD nos
campeonatos
ou
provas
regionais
de
Basquetebol, Bilhar, Karaté e Ténis de Mesa
realizados no ano 2012 - indicadores da época
desportiva 2010/2011.
De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Basquetebol, Bilhar,
Karaté e Ténis de Mesa) - Ano 2012 - Indicadores da época desportiva 2010/2011, o
Clube teria direito a receber o montante global de
7.400,00€ (sete mil e quatrocentos euros), de
acordo com a seguinte informação:
Basquetebol - 1.850,00 €
Bilhar - 1.850,00 €
Karaté- 1.850,00 €
Ténis de Mesa - 1.850,00 €

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 205/2013
Considerando que a Associação Desportiva do Porto da
Cruz, pessoa coletiva de direito público, 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: Futebol 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
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O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com a Associação Desportiva do
Porto da Cruz tendo em vista a comparticipação
financeira da DRJD nos campeonatos ou provas
regionais de Futebol e Ténis de Mesa realizados
no ano 2012 - indicadores da época desportiva
2010/2011.

2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Futebol e Ténis de Mesa) - Ano 2012 - Indicadores da época desportiva
2010/2011, o Clube teria direito a receber o
montante global de 11.100,00 € (onze mil e cem
euros), de acordo com a seguinte informação:
Futebol - 9.250,00 €
Ténis de Mesa - 1.850,00 €

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de 9.421,51€
(nove mil quatrocentos e vinte e um euros e
cinquenta e um cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 -

- Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 206/2013
Considerando que o Sporting Club Porto Santo pessoa
coletiva de direito público, 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: Futsal 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Sporting Club Porto Santo
tendo em vista a comparticipação financeira da
DRJD nos campeonatos ou provas regionais de
Futsal e Ténis de Mesa realizados no ano 2012 - indicadores da época desportiva 2010/2011.

2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Futsal e Ténis de Mesa) - Ano 2012 - Indicadores da época desportiva
2010/2011, o Clube teria direito a receber o
montante global de 5.781,25 € (cinco mil
setecentos e oitenta e um euros e vinte e cinco
cêntimos), de acordo com a seguinte informação:
Futsal - 3.468,75 €
Ténis de Mesa - 2.312,50 €

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.
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4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de 2.178,24€
(dois mil cento e setenta e oito euros e vinte e
quatro cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

9.

Mandatar o Secretário Regional da Educação e
Recursos Humanos para, em representação da
Região Autónoma da Madeira, homologar o
contrato-programa, que será outorgado pelas
partes.
A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 207/2013
Considerando que o Sport RAM Clube, pessoa coletiva
de direito público, 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: 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.
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Ao abrigo do disposto nos artigos 30.º e 34.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de
30 de março, no artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de
janeiro, na alínea g) do n.º 1 do artigo 5.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 14/2012/M,

de 26 de junho, na alínea ee) do n.º 1 do
Despacho n.º 33/2012, de 31 de julho, da
Resolução n.º 1187/2010, de 30 de setembro,
autorizar a celebração de um contrato-programa
de desenvolvimento desportivo com o Sport
RAM Clube, tendo em vista a comparticipação
financeira da DRJD nos campeonatos ou provas
regionais de Voleibol realizados no ano 2012 - indicadores da época desportiva 2010/2011.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior conceder ao Sport RAM Clube
uma comparticipação financeira até ao montante
máximo de 1.850,00 € (mil oitocentos e
cinquenta euros), de acordo com a seguinte
informação:
Voleibol - 1.850,00 €

3.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

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 da Educação e
Recursos Humanos 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
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 208/2013
Considerando que o Madeira Squash Clube, pessoa
coletiva de direito público, 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: Squash 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;
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Considerando a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.
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Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Madeira Squash Clube tendo
em vista a comparticipação financeira da DRJD
nos campeonatos ou provas regionais de Squash
realizados no ano 2012 - indicadores da época
desportiva 2010/2011.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior conceder ao Madeira Squash
Clube uma comparticipação financeira até ao
montante máximo de 2.682,50 € (dois mil
seiscentos e oitenta e dois euros e cinquenta
cêntimos), de acordo com a seguinte informação:
Squash - 2.682,50 €

3.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

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 da Educação e
Recursos Humanos 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
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.

Resolução n.º 209/2013
Considerando que o Ludens Clube de Machico, pessoa
coletiva de direito público, 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: Ciclismo, Orientação, Padel, Parapente, Ténis 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Ludens Clube de Machico
tendo em vista a comparticipação financeira da
DRJD nos campeonatos ou provas regionais de
Ciclismo, Orientação, Padel, Parapente, Ténis e
Triatlo realizados no ano 2012 - indicadores da
época desportiva 2010/2011.

2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Ciclismo, Orientação,
Padel, Parapente, Ténis e Triatlo) - Ano 2012 - Indicadores da época desportiva 2010/2011, o
Clube teria direito a receber o montante global de
11.183,25 € (onze mil cento e oitenta e três euros
e vinte e cinco cêntimos), de acordo com a
seguinte informação:
Ciclismo - 1.850,00 €
Orientação - 1.850,00 €
Padel - 1.850,00 €
Parapente - 1.850,00 €
Ténis - 1.850,00 €
Triatlo - 1.933,25 €

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de
11.137,55€ (onze mil cento e trinta e sete euros e
cinquenta e cinco cêntimos).
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5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 210/2013
Considerando que o Juventude Atlântico Clube, pessoa
coletiva de direito público, 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
Futebol 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.
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Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho no artigo
57.º
do
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Juventude Atlântico Clube

tendo em vista a comparticipação financeira da
DRJD nos campeonatos ou provas regionais de
Futebol realizados no ano 2012 - indicadores da
época desportiva 2010/2011.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior conceder ao Juventude Atlântico
Clube uma comparticipação financeira até ao
montante máximo de 14.800,00 € (catorze mil e
oitocentos euros), de acordo com a seguinte
informação:
Futebol - 14.800,00 €

3.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

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 da Educação e
Recursos Humanos 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
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 211/2013
Considerando que o Iate Clube de Santa Cruz, pessoa
coletiva de direito público, 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: Atividade Subaquática, Ciclismo, Judo, Pesca
Desportiva 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
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O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Iate Clube de Santa Cruz tendo
em vista a comparticipação financeira da DRJD
nos campeonatos ou provas regionais de
Atividade Subaquática, Ciclismo, Judo, Pesca
Desportiva e Vela realizados no ano 2012 - indicadores da época desportiva 2010/2011.

2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Atividade Subaquática,
Ciclismo, Judo, Pesca Desportiva e Vela) - Ano
2012 - Indicadores da época desportiva
2010/2011, o Clube teria direito a receber o
montante global de 9.250,00 € (nove mil
duzentos e cinquenta euros), de acordo com a
seguinte informação:
Atividade Subaquática - 1.850,00 €
Ciclismo - 1.850,00 €
Judo - 1.850,00 €
Pesca Desportiva - 1.850,00 €
Vela - 1.850,00 €

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de 4.401,52€
(quatro mil quatrocentos e um euros e cinquenta
e dois cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

20 de março de 2013

Número 37

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 212/2013
Considerando que o Grupo Desportivo da Azinhaga,
pessoa coletiva de direito público, 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;
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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Grupo Desportivo da Azinhaga
tendo em vista a comparticipação financeira da
DRJD nos campeonatos ou provas regionais de
Bilhar realizados no ano 2012 - indicadores da
época desportiva 2010/2011.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior conceder ao Grupo Desportivo
da Azinhaga uma comparticipação financeira até
ao montante máximo de 1.850,00 € (mil
oitocentos e cinquenta euros), de acordo com a
seguinte informação:
Bilhar - 1.850,00 €

3.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.
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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 da Educação e
Recursos Humanos 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
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.

SAD teria direito a receber o montante global de
5.550,00 € (cinco mil quinhentos e cinquenta
euros), de acordo com a seguinte informação:
Andebol - 5.550,00 €
3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de 3.068,50€
(três mil e sessenta e oito euros e cinquenta
cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.01.02-O0.00- Projeto 50694 - Apoio à competição desportiva nacional em
diversas modalidades desportivas -do orçamento
da Direção Regional de Juventude e Desporto.

Resolução n.º 213/2013
Considerando que o Académico Marítimo Madeira
Andebol SAD, pessoa coletiva de direito público, 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
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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

2.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Académico Marítimo Madeira
Andebol SAD tendo em vista a comparticipação
financeira da DRJD nos campeonatos ou provas
regionais de Andebol realizados no ano 2012 - indicadores da época desportiva 2010/2011.
De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Andebol) - Ano 2012 - Indicadores da época desportiva 2010/2011, a

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 214/2013
Considerando que a Associação Académica da
Universidade da Madeira, pessoa coletiva de direito
público, 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
Parapente 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
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Resolução n.º 215/2013

O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com a Associação Académica da
Universidade da Madeira tendo em vista a
comparticipação financeira da DRJD nos
campeonatos ou provas regionais de Parapente
realizados no ano 2012 - indicadores da época
desportiva 2010/2011.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior conceder à Associação
Académica da Universidade da Madeira uma
comparticipação financeira até ao montante
máximo de 1.850,00 € (mil oitocentos e
cinquenta euros), de acordo com a seguinte
informação:
Parapente - 1.850,00 €

3.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

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 da Educação e
Recursos Humanos 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
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.

Considerando que a Associação Cultural e Desportiva
do Arco da Calheta, pessoa coletiva de direito público,
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: Basquetebol e 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com a Associação Cultural e
Desportiva do Arco da Calheta tendo em vista a
comparticipação financeira da DRJD nos
campeonatos ou provas regionais de Basquetebol
e Bilhar realizados no ano 2012 - indicadores da
época desportiva 2010/2011.

2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Basquetebol e Bilhar) - Ano 2012 - Indicadores da época desportiva
2010/2011, o Clube teria direito a receber o
montante global de 3.700,00 € (três mil e
setecentos euros), de acordo com a seguinte
informação:
Basquetebol - 1.850,00 €
Bilhar - 1.850,00 €

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de 1.763,75€
(mil setecentos e sessenta e três euros e setenta e
cinco cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.
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6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.

2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Bilhar e Ténis de Mesa) - Ano 2012 - Indicadores da época desportiva
2010/2011, o Clube teria direito a receber o
montante global de 3.811,00 € (três mil
oitocentos e onze euros), de acordo com a
seguinte informação:
Bilhar - 1.850,00 €
Ténis de Mesa - 1.961,00 €

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de 3.351,13€
(três mil trezentos e cinquenta e um euros e treze
cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Resolução n.º 216/2013
Considerando que a Associação Cristã da Mocidade da
Madeira pessoa coletiva de direito público, 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 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com a Associação Cristã da Mocidade
da Madeira tendo em vista a comparticipação
financeira da DRJD nos campeonatos ou provas
regionais de Bilhar e Ténis de Mesa realizados
no ano 2012 - indicadores da época desportiva
2010/2011.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 217/2013
Considerando que o Desportivo de Machico - União
Desportiva e Cultural de Machico, pessoa coletiva de
direito público, contribui, na sua área de intervenção, para a
prossecução da política desportiva adotada pelo Governo
Regional da Madeira;
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Considerando o forte impacto das provas desportivas
de: Andebol, Patinagem Artística 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.
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Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Desportivo de Machico - União Desportiva e Cultural de Machico tendo
em vista a comparticipação financeira da DRJD
nos campeonatos ou provas regionais de
Andebol, Patinagem Artística e Ténis de Mesa
realizados no ano 2012 - indicadores da época
desportiva 2010/2011.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior conceder ao Desportivo de
Machico - União Desportiva e Cultural de
Machico uma comparticipação financeira até ao
montante máximo de 8.325,00 € (oito mil,
trezentos e vinte e cinco euros), de acordo com a
seguinte informação:
Andebol - 4.625,00 €
Patinagem Artística - 1.850,00 €
Ténis de Mesa - 1.850,00 €

3.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

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 da Educação e
Recursos Humanos 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
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,

regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 218/2013
Considerando que o Clube Ténis de Mesa do Funchal,
pessoa coletiva de direito público, 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
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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Clube de Ténis de Mesa do
Funchal tendo em vista a comparticipação
financeira da DRJD nos campeonatos ou provas
regionais de Ténis de Mesa realizados no ano
2012 - indicadores da época desportiva
2010/2011.

2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Ténis de Mesa) - Ano 2012
- Indicadores da época desportiva 2010/2011, o
Clube teria o montante global de 1.850,00 € (mil
oitocentos e cinquenta euros), de acordo com a
seguinte informação:
Ténis de Mesa - 1.850,00 €

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de 1.675,56€
(mil seiscentos e setenta e cinco euros e
cinquenta e seis cêntimos).
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5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

desportivo com o Clube de Ténis de Mesa de
Santa
Teresinha
tendo
em
vista
a
comparticipação financeira da DRJD nos
campeonatos ou provas regionais de Ténis de
Mesa realizados no ano 2012 - indicadores da
época desportiva 2010/2011.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior conceder ao Clube de Ténis de
Mesa de Santa Teresinha uma comparticipação
financeira até ao montante máximo de 1.850,00 €
(mil oitocentos e cinquenta euros), de acordo
com a seguinte informação:
Ténis de Mesa - 1.850,00 €

3.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

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 da Educação e
Recursos Humanos 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
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 219/2013
Considerando que o Clube Ténis de Mesa de Santa
Teresinha, pessoa coletiva de direito público, 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
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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 220/2013
Considerando que o Clube Ténis de Mesa da Ponta do
Sol, pessoa coletiva de direito público, 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: Patinagem de Velocidade, Ténis de Mesa e Trampolins
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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
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Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Clube de Ténis de Mesa da
Ponta do Sol tendo em vista a comparticipação
financeira da DRJD nos campeonatos ou provas
regionais de Ténis de Mesa realizados no ano
2012 - indicadores da época desportiva
2010/2011.

2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Patinagem de Velocidade,
Ténis de Mesa e Trampolins) - Ano 2012 - Indicadores da época desportiva 2010/2011, o
Clube teria direito a receber o montante global de
8.426,75 € (oito mil, quatrocentos e vinte e seis
euros e setenta e cinco cêntimos), de acordo com
a seguinte informação:
Patinagem de Velocidade - 1.850,00 €
Ténis de Mesa - 2.183,00 €
Futebol - 4.393,75 €

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de 4.775,35€
(quatro mil, setecentos e setenta e cinco euros e
trinta e cinco cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 221/2013
Considerando que o Clube Sport Juventude de Gaula,
pessoa coletiva de direito público, 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, Ciclismo, Futebol, Futsal 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Clube Sport Juventude de
Gaula tendo em vista a comparticipação
financeira da DRJD nos campeonatos ou provas
regionais de Bilhar, Ciclismo, Futebol, Futsal e
Natação Pura realizados no ano 2012 - indicadores da época desportiva 2010/2011.

2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Bilhar, Ciclismo, Futebol,
Futsal e Natação Pura) - Ano 2012 - Indicadores
da época desportiva 2010/2011, o Clube teria
direito a receber o montante global de
23.125,00€ (vinte e três mil cento e vinte e cinco
euros), de acordo com a seguinte informação:
Bilhar - 1.850,00 €
Ciclismo - 1.850,00 €
Futebol - 14.800,00 €
Futsal - 2.775,00€
Natação Pura - 1.850,00€
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Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de
20.225,86€ (vinte mil duzentos e vinte e cinco
euros e oitenta e seis cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com a Associação Desportiva de
Machico tendo em vista a comparticipação
financeira da DRJD nos campeonatos ou provas
regionais Futebol, Futsal e Voleibol realizados
no ano 2012 - indicadores da época desportiva
2010/2011.

2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Futebol, Futsal e
Voleibol) - Ano 2012 - Indicadores da época
desportiva 2010/2011, o Clube teria direito a
receber o montante global de 21.275 € (vinte e
um mil, duzentos e setenta e cinco euros), de
acordo com a seguinte informação:
Futebol - 14.800,00 €
Futsal - 2.775,00 €
Voleibol - 3.700,00 €

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de
13.868,81€ (treze mil, oitocentos e sessenta e
oito euros e oitenta e um cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 222/2013
Considerando que Associação Desportiva de Machico,
pessoa coletiva de direito público, 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: Futebol, Futsal 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
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A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.
4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de
15.516,11€ (quinze mil quinhentos e dezasseis
euros e onze cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 223/2013
Considerando que a Associação Desportiva da
Camacha, pessoa coletiva de direito público, 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: Andebol, Bilhar e Futebol 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com a Associação Desportiva da
Camacha tendo em vista a comparticipação
financeira da DRJD nos campeonatos ou provas
regionais de Andebol, Bilhar e Futebol
realizados no ano 2012 - indicadores da época
desportiva 2010/2011.

2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Andebol, Bilhar e
Futebol) - Ano 2012 - Indicadores da época
desportiva 2010/2011, o Clube teria direito a
receber o montante global de 30.525,00 € (trinta
mil quinhentos e vinte e cinco euros), de acordo
com a seguinte informação:
Andebol - 12.025,00 €
Bilhar - 1.850,00 €
Futebol - 16.650,00 €

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 224/2013
Considerando
que
a
Associação
Desportiva
Caramanchão, pessoa coletiva de direito público, 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 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
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artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com a Associação Desportiva
Caramanchão tendo em vista a comparticipação
financeira da DRJD nos campeonatos ou provas
regionais de Bilhar e Ténis de Mesa realizados
no ano 2012 - indicadores da época desportiva
2010/2011.
2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Bilhar e Ténis de Mesa) - Ano 2012 - Indicadores da época desportiva
2010/2011, o Clube teria direito a receber o
montante global de 3.700,00 € (três mil e
setecentos euros), de acordo com a seguinte
informação:
Bilhar - 1.850,00 €
Ténis de Mesa - 1.850,00 €

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de 1.675,56€
(mil seiscentos e setenta e cinco euros e
cinquenta e seis cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à

organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 225/2013
Considerando que o Clube Desportivo Escola Básica e
Secundária de Santa Cruz, pessoa coletiva de direito
público, 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: Andebol 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Clube Desportivo Escola
Básica e Secundária de Santa Cruz tendo em
vista a comparticipação financeira da DRJD nos
campeonatos ou provas regionais de Andebol e
Ténis de Mesa realizados no ano 2012 - indicadores da época desportiva 2010/2011.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior conceder ao Clube Desportivo
Escola Básica e Secundária de Santa Cruz uma
comparticipação financeira até ao montante
máximo de 3.700,00 € (três mil e setecentos
euros), de acordo com a seguinte informação:
Andebol - 1.850,00 €
Ténis de Mesa - 1.850,00 €

3.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.
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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 da Educação e
Recursos Humanos 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
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 226/2013
Considerando que o Clube Desportivo da Ribeira Brava,
pessoa coletiva de direito público, 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: Futebol e Futsal 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.
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Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Clube Desportivo da Ribeira
Brava tendo em vista a comparticipação
financeira da DRJD nos campeonatos ou provas
regionais de Futebol e Futsal realizados no ano
2012 - indicadores da época desportiva
2010/2011.

2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Atletismo Futebol e Futsal)
- Ano 2012 - Indicadores da época desportiva
2010/2011, o Clube teria direito a receber o
montante global de 19.425,00 € (dezanove mil e
quatrocentos e vinte e cinco euros), de acordo
com a seguinte informação:
Futebol - 16.650,00 €
Futsal - 2.775,00 €

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de 5.664,61€
(cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro euros e
sessenta e um cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 227/2013
Considerando que o Clube Desportivo e Recreativo dos
Prazeres, pessoa coletiva de direito público, contribui, na
sua área de intervenção, para a prossecução da política
desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;

20 de março de 2013

Considerando o forte impacto das provas desportivas
de: Badminton, Bilhar, Futsal e Patinagem de Velocidade
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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Clube Desportivo e Recreativo
dos Prazeres tendo em vista a comparticipação
financeira da DRJD nos campeonatos ou provas
regionais de Badminton, Bilhar, Futsal e
Patinagem de Velocidade realizados no ano 2012
- indicadores da época desportiva 2010/2011.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior conceder ao Clube Desportivo e
Recreativo dos Prazeres uma comparticipação
financeira até ao montante máximo de 7.973,50 €
(sete mil novecentos e setenta e três euros e
cinquenta cêntimos), de acordo com a seguinte
informação:
Badminton - 1.850,00 €
Bilhar - 1.850,00 €
Futsal - 2.312,50 €
Patinagem de Velocidade - 1.961,00 €

3.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

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

7.
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A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 -

- Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 228/2013
Considerando que o Clube Desportivo e Recreativo de
São Jorge, pessoa coletiva de direito público, 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: Atletismo 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Clube Desportivo e Recreativo
de São Jorge tendo em vista a comparticipação
financeira da DRJD nos campeonatos ou provas
regionais de Atletismo e Ténis de Mesa
realizados no ano 2012 - indicadores da época
desportiva 2010/2011.

2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Atletismo e Ténis de
Mesa) - Ano 2012 - Indicadores da época
desportiva 2010/2011, o Clube teria direito a
receber o montante global de 3.700,00 € (três mil
e setecentos euros), de acordo com a seguinte
informação:
Atletismo - 1.850,00 €
Ténis de Mesa - 1.850,00 €

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.
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4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de 1.675,56€
(mil seiscentos e setenta e cinco euros e
cinquenta e seis cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Clube Desportivo Curral das
Freiras tendo em vista a comparticipação
financeira da DRJD nos campeonatos ou provas
regionais de Bilhar, Futsal e Ténis de Mesa
realizados no ano 2012 - indicadores da época
desportiva 2010/2011.
2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Bilhar, Futsal e Ténis de
Mesa) - Ano 2012 - Indicadores da época
desportiva 2010/2011, o Clube teria direito a
receber o montante global de 8.325,00 € (oito mil
e trezentos e vinte e cinco euros), de acordo com
a seguinte informação:
Bilhar - 1.850,00 €
Futsal - 4.625,00 €
Ténis de Mesa - 1.850,00 €

7.

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.

8.

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

3.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de 6.892,01€
(seis mil oitocentos e noventa e dois euros e um
cêntimo).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

9.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 229/2013
Considerando que o Clube Desportivo Curral das
Freiras, pessoa coletiva de direito público, 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, Futsal 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
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Resolução n.º 230/2013
Considerando que o Clube Desportivo Barreirense,
pessoa coletiva de direito público, 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: Futebol 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

S - 37

Número 37

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Clube Desportivo Barreirense
tendo em vista a comparticipação financeira da
DRJD nos campeonatos ou provas regionais de
Futebol e Pesca Desportiva realizados no ano
2012 - indicadores da época desportiva
2010/2011.

2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Futebol e Pesca
Desportiva) - Ano 2012 - Indicadores da época
desportiva 2010/2011, o Clube teria direito a
receber o montante global de 9.250,00 € (nove
mil e duzentos e cinquenta euros), de acordo com
a seguinte informação:
Futebol - 7.400,00 €
Pesca Desportiva - 1.850,00 €

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de 7.317,97€
(sete mil trezentos e dezassete euros e noventa e
sete cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 231/2013
Considerando que o Clube Desportivo Arco de São
Jorge, pessoa coletiva de direito público, 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
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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Clube Desportivo Arco de São
Jorge tendo em vista a comparticipação
financeira da DRJD nos campeonatos ou provas
regionais de Ténis de Mesa realizados no ano
2012 - indicadores da época desportiva
2010/2011.

2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Ténis de Mesa) - Ano
2012 - Indicadores da época desportiva
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2010/2011, o Clube teria direito a receber o
montante global de 1.850,00 € (mil oitocentos e
cinquenta euros), de acordo com a seguinte
informação:
Ténis de Mesa - 1.850,00 €
3.
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Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de 1.748,91€
(mil setecentos e quarenta e oito euros e noventa
e um cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Considerando a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Clube Desportivo Unidos da
Camacha tendo em vista a comparticipação
financeira da DRJD nos campeonatos ou provas
regionais de Basquetebol, Bilhar, Esgrima, Futsal
e Ténis de Mesa realizados no ano 2012 - indicadores da época desportiva 2010/2011.

2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Basquetebol, Bilhar,
Esgrima, Futsal e Ténis de Mesa) - Ano 2012 Indicadores da época desportiva 2010/2011, o
Clube teria direito a receber o montante global de
17.112,50 € (dezassete mil cento e doze euros e
cinquenta cêntimos), de acordo com a seguinte
informação:
Basquetebol - 6.937,50 €
Bilhar - 1.850,00 €
Esgrima- 1.850,00 €
Futsal - 4.625,00 €
Ténis de Mesa - 1.850,00 €

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de 1.763,75€
(mil setecentos e sessenta e três euros e setenta e
cinco cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 232/2013
Considerando que o Clube Desportivo Unidos da
Camacha, pessoa coletiva de direito público, 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: Basquetebol, Bilhar, Esgrima, Futsal 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;
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8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 233/2013
Considerando que o Clube Desportivo Santa Rita,
pessoa coletiva de direito público, 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
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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

2.
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Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Clube Desportivo Santa Rita
tendo em vista a comparticipação financeira da
DRJD nos campeonatos ou provas regionais de
Ténis de Mesa realizados no ano 2012 - indicadores da época desportiva 2010/2011.
De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Ténis de Mesa) - Ano 2012
- Indicadores da época desportiva 2010/2011, o
Clube teria direito a receber o montante global de
1.850,00 € (mil oitocentos e cinquenta euros), de
acordo com a seguinte informação:
Ténis de Mesa - 1.850,00 €

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de 1.679,60€
(mil seiscentos e setenta e nove euros e sessenta
cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 234/2013
Considerando que o Clube Desportivo Escola do Porto
da Cruz, pessoa coletiva de direito público, 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: Badminton 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
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O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.
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Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Clube Desportivo Escola do
Porto da Cruz tendo em vista a comparticipação
financeira da DRJD nos campeonatos ou provas
regionais de Badminton e Ténis de Mesa
realizados no ano 2012 - indicadores da época
desportiva 2010/2011.

2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (Badminton e Ténis de
Mesa) - Ano 2012 - Indicadores da época
desportiva 2010/2011, o Clube teria direito a
receber o montante global de 3.700,00 € (três mil
e setecentos euros), de acordo com a seguinte
informação:
Badminton - 1.850,00 €
Ténis de Mesa - 1.850,00 €

3.

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2012/M, de 30 de
março e da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2012/M,
de 4 de julho os apoios do ano 2012, para
entidades de direito privado, são reduzidos em
pelo menos 15% dos valores atribuídos em 2011.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de
1.675,56.€ (mil seiscentos e setenta e cinco euros
e cinquenta e seis cêntimos).

5.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.

6.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

7.

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.

8.

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

9.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 235/2013
Considerando que o Clube Ilha Atlântica, pessoa
coletiva de direito público, 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
Atletismo 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 a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, nacionais e
internacionais, constitui uma forma de aferição das
competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
março de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos artigos 32.º e 36.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de
31 de dezembro, do Decreto Legislativo
Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho e no
artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, na alínea g) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, na
alínea ee) do n.º 1 do Despacho n.º 33/2012, de
31 de julho, da Resolução n.º 1187/2010, de 30
de setembro, autorizar a celebração de um
contrato-programa
de
desenvolvimento
desportivo com o Clube Ilha Atlântica tendo em
vista a comparticipação financeira da DRJD nos
campeonatos ou provas regionais de Atletismo
realizados no ano 2012 - indicadores da época
desportiva 2010/2011.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior conceder ao Clube Ilha Atlântica
uma comparticipação financeira até ao montante
máximo de 1.850,00 € (mil oitocentos e
cinquenta euros), de acordo com a seguinte
informação:
Atletismo - 1.850,00 €

3.

A comparticipação financeira prevista no número
anterior será processada numa única prestação
durante o ano de 2013.
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4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2013.

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 da Educação e
Recursos Humanos 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
489500500.04.07.01.O0.00- Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico - desportivos, apoio à
organização de eventos desportivos e apoios
diversos - do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

Toda a correspondência relativa a anúncios a 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

Departamento do Jornal Oficial
Departamento do Jornal Oficial
Número 181952/02

Preço deste número: €12,67 (IVA incluído)

