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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resolução n.º 595/2013
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu autorizar a Secretaria Regional do
Plano e Finanças a proceder junto do Banco Comercial
Português, S.A., à liquidação do montante de 637.428,74
Euros, referente à quinta prestação de juros do empréstimo
contraído pela Região Autónoma da Madeira na
modalidade de crédito direto, no dia 24 de novembro de
2010, cujo vencimento ocorre no dia 28 de junho de 2013.
Esta despesa tem cabimento orçamental na Secretaria
44; Capítulo 01; Divisão 01; Subdivisão 00; Classificação
Económica 03.01.03 (Juros da dívida pública - Sociedades
financeiras - Bancos e outras instituições financeiras).
Presidência

do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 596/2013
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu autorizar a Secretaria Regional do
Plano e Finanças a proceder, à liquidação da importância de
15.448.320,68Euros, junto da CAIXA Banco de
Investimento, S.A., correspondendo 43.832,68Euros a
encargos com juros (10.º cupão); 488,00Euros à comissão
devida pelos serviços prestados pela Interbolsa;
4.000,00Euros à comissão anual de Agente Pagador; e,
15.400.000,00Euros à amortização da 10.ª prestação, do
empréstimo obrigacionista “Obrigações a taxa variável,
com vencimento em 2013”, os quais se vencerão a 29 de
julho de 2013.

Esta despesa tem cabimento orçamental nas seguintes
rubricas do Orçamento da Região Autónoma da Madeira
para 2013:
Para os juros: Secretaria 44; Capítulo 01; Divisão 01;
Subdivisão 00; Classificação Económica 03.01.03.
Para as comissões: Secretaria 44; Capítulo 01; Divisão
01; Subdivisão 00; Classificação Económica 03.02.01.
Para o capital: Secretaria 44; Capítulo 01; Divisão 01;
Subdivisão 00; Classificação Económica 10.06.03.
Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 597/2013
Considerando que através do Decreto Legislativo
Regional n.º 17/99/M, de 15 de junho, foi criada uma linha
de crédito bonificado a favor dos Municípios da Região
Autónoma da Madeira para a execução de projetos de
investimento inseridos nos planos de investimento
municipais que não tenham assegurada fontes de
financiamento alternativas.
Considerando que nos termos do disposto no artigo 6.º
do referido diploma, aos empréstimos contraídos ao abrigo
do mesmo é atribuída uma bonificação de juros, a suportar
pelo Orçamento da Região Autónoma da Madeira, no
montante de 70% do valor dos juros a pagar em cada data
de vencimento.
Considerando ainda que o Município da Calheta
contraiu um empréstimo ao abrigo do referido diploma
legal.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu autorizar a Secretaria Regional do
Plano e Finanças a proceder ao pagamento, junto do Banco
BPI, da importância de 515,40 € (quinhentos e quinze euros
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e quarenta cêntimos), referente à bonificação de 70% dos
juros da 52.ª prestação do empréstimo bonificado contraído
pelo Município da Calheta ao abrigo do Decreto Legislativo
Regional n.º 17/99/M, de 15 de junho, cujo vencimento
ocorre a 30 de agosto de 2013.
As despesas com a bonificação de juros têm cabimento
orçamental na Secretaria 44, Capítulo 01, Divisão 01,
Subdivisão 00, Classificação económica 04.02.01.
Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 598/2013
Considerando que através do artigo 5.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4-A/2001/M, de 3 de abril, na
redação dada pelo artigo 3.º do Decreto Legislativo
Regional n.º 28-A/2001/M, de 13 de novembro, foi criada
uma linha de crédito bonificado a favor das autarquias
locais, associações de municípios ou empresas
concessionárias destas, destinada ao financiamento
complementar dos projetos de investimento de natureza
municipal e intermunicipal comparticipados pelo FEDER
no âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio, para o
período 2000-2006.
Considerando que nos termos do disposto do n.º 2 do
artigo 5.º do referido diploma, aos empréstimos contraídos
ao abrigo do mesmo é atribuída uma bonificação de juros, a
suportar pelo Orçamento da Região Autónoma da Madeira,
no montante de 70% do valor dos juros a pagar em cada
data de vencimento.
Considerando ainda que o Município da Calheta,
contraiu um empréstimo ao abrigo do referido diploma
legal.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu autorizar a Secretaria Regional do
Plano e Finanças a proceder ao pagamento, junto da Caixa
Económica Montepio Geral, da importância de 1.170,89€
(mil, cento e setenta euros e oitenta e nove cêntimos),
referente à bonificação de 70% dos juros da 43.ª prestação
do empréstimo bonificado contraído pelo Município da
Calheta, cujo vencimento ocorre a 29 de agosto de 2013.
As despesas com a bonificação de juros têm cabimento
orçamental na Secretaria 44, Capítulo 01, Divisão 01,
Subdivisão 00, Classificação económica 04.02.01.
Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 599/2013
Considerando que através do artigo 5.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4-A/2001/M, de 3 de abril, na
redação dada pelo artigo 3.º do Decreto Legislativo
Regional n.º 28-A/2001/M, de 13 de novembro, foi criada
uma linha de crédito bonificado a favor das autarquias
locais, associações de municípios ou empresas
concessionárias destas, destinada ao financiamento
complementar dos projetos de investimento de natureza
municipal e intermunicipal comparticipados pelo FEDER
no âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio, para o
período 2000-2006.
Considerando que nos termos do disposto do n.º 2 do
artigo 5.º do referido diploma, aos empréstimos contraídos
ao abrigo do mesmo é atribuída uma bonificação de juros, a

suportar pelo Orçamento da Região Autónoma da Madeira,
no montante de 70% do valor dos juros a pagar em cada
data de vencimento.
Considerando ainda que o Município de Santa Cruz,
contraiu um empréstimo ao abrigo do referido diploma
legal.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu autorizar a Secretaria Regional do
Plano e Finanças a proceder ao pagamento, junto da Caixa
Geral de Depósitos, da importância de 872,98 € (oitocentos
e setenta e dois euros e noventa e oito cêntimos), referente à
bonificação de 70% dos juros da 45.ª prestação do
empréstimo bonificado contraído pelo Município de Santa
Cruz, cujo vencimento ocorre a 22 de agosto de 2013.
As despesas com a bonificação de juros têm cabimento
orçamental na Secretaria 44, Capítulo 01, Divisão 01,
Subdivisão 00, Classificação económica 04.02.01.
Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 600/2013
Considerando que através do artigo 5.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4-A/2001/M, de 3 de abril, na
redação dada pelo artigo 3.º do Decreto Legislativo
Regional n.º 28-A/2001/M, de 13 de novembro, foi criada
uma linha de crédito bonificado a favor das autarquias
locais, associações de municípios ou empresas
concessionárias destas, destinada ao financiamento
complementar dos projetos de investimento de natureza
municipal e intermunicipal comparticipados pelo FEDER
no âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio, para o
período 2000-2006.
Considerando que nos termos do disposto do n.º 2 do
artigo 5.º do referido diploma, aos empréstimos contraídos
ao abrigo do mesmo é atribuída uma bonificação de juros, a
suportar pelo Orçamento da Região Autónoma da Madeira,
no montante de 70% do valor dos juros a pagar em cada
data de vencimento.
Considerando ainda que o Município de Porto Santo,
contraiu um empréstimo ao abrigo do referido diploma
legal.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu autorizar a Secretaria Regional do
Plano e Finanças a proceder ao pagamento, junto da Caixa
Geral de Depósitos, da importância de 1.248,92 € (mil,
duzentos e quarenta e oito euros e noventa e dois cêntimos),
referente à bonificação de 70% dos juros da 26.ª prestação
do empréstimo bonificado contraído pelo Município de
Porto Santo, cujo vencimento ocorre a 13 de agosto de
2013.
As despesas com a bonificação de juros têm cabimento
orçamental na Secretaria 44, Capítulo 01, Divisão 01,
Subdivisão 00, Classificação económica 04.02.01.
Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º601/2013
Considerando que através do Decreto Legislativo
Regional n.º 17/99/M, de 15 de junho, foi criada uma linha
de crédito bonificado a favor dos Municípios da Região
Autónoma da Madeira, para a execução de projetos de
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investimento inseridos nos planos de investimento
municipais que não tenham assegurada fontes de
financiamento alternativas.
Considerando que nos termos do disposto no artigo 6.º
do referido diploma, aos empréstimos contraídos ao abrigo
do mesmo é atribuída uma bonificação de juros, a suportar
pelo Orçamento da Região Autónoma da Madeira, no
montante de 70% do valor dos juros a pagar em cada data
de vencimento.
Considerando ainda que o Município da Ribeira Brava
contraiu um empréstimo ao abrigo do referido diploma
legal.
O Conselho de Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu autorizar a Secretaria Regional do
Plano e Finanças a proceder ao pagamento, junto ao Banco
Santander Totta, S.A., da importância de 407,44 €
(quatrocentos e sete euros e quarenta e quatro cêntimos),
referente à bonificação de 70% dos juros da 52.ª prestação
do empréstimo bonificado contraído pelo Município da
Ribeira Brava ao abrigo do Decreto Legislativo Regional
n.º 17/99/M, de 15 de junho, cujo vencimento ocorre a 1 de
agosto de 2013.
As despesas com a bonificação de juros têm cabimento
orçamental na Secretaria 44, Capítulo 01, Divisão 01,
Subdivisão 00, Classificação económica 04.02.01.

n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 861/2007 e
862/2007 de 9 de agosto que aprovou o
Regulamento para a Atribuição de Subvenções
Públicas à Participação nas Competições
Desportivas Nacional e Internacional, a
Resolução n.º 1187/2010 de 30 de setembro, que
aprovou, entre outros, o Regulamento de Apoio à
Competição Desportiva Regional, a 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 nº 33/2012, de 31
de julho, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube Desportivo Nacional tendo em vista a
comparticipação financeira da DRJD nos
campeonatos ou provas regionais de águas
abertas, bilhar, futebol, futsal, ginástica artística
masculina, ginástica rítmica, judo, natação pura,
padel, ténis e triatlo realizados no ano 2012 - indicadores da época desportiva 2010/2011.
2.

De acordo com a participação na Competição
Desportiva Regional (águas abertas, bilhar,
futebol, futsal, ginástica artística masculina,
ginástica rítmica, judo, natação pura, padel, ténis
e triatlo) - Ano 2012 - Indicadores da época
desportiva 2010/2011, o Clube teria direito a
receber o montante global de 38.720,50 € (trinta
e oito mil setecentos e vinte euros e cinquenta
cêntimos), de acordo com a seguinte informação:
águas abertas - 1.850,00 €
bilhar - 1.850,00 €
futebol - 12.950,00 €
futsal - 1.850,00 €
ginástica artística masculina - 1.850,00 €
ginástica rítmica - 1.850,00 €
judo - 1.850,00 €
natação pura - 8.648,75 €
padel - 1.850,00 €
ténis -2.238,50 €
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
15% dos valores atribuídos no último ano em que
as entidades beneficiaram de apoios.

4.

Em conformidade com os pontos anteriores, a
DRJD prestará apoio financeiro ao segundo
outorgante até ao montante máximo de
24.087,05€ (vinte e quatro mil e oitenta e sete
euros e cinco cêntimos).

5.

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

6.

O processamento da comparticipação financeira
acima
referida
está
condicionado
ao
cumprimento e demonstração de que estão
regularizadas as reposições a efetuar, ao abrigo
do disposto nas Resoluções n.º 1192/2005 e

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 602/2013
Considerando que o Clube Desportivo Nacional 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
águas abertas, bilhar, futebol, futsal, ginástica artística
masculina, ginástica rítmica, judo, natação pura, padel,
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 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
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n.º 1194/2005, de 11 de agosto, alteradas pela
Resolução n.º 1185/2010, de 30 de setembro,
conforme e nos termos da recalendarização
previamente acordada entre as partes. As
reposições são efetuadas mensalmente, até ao
último dia útil.
7.

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

8.

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.

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.

10.

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 VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.

do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, 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
no apoio à realização dos exames médico
desportivos aos atletas da competição federada,
com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participaram nas competições
nacionais regulares, referentes ao ano de 2012
(indicadores da época desportiva 2010/2011 e
ano civil 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 137,50 € (cento e trinta e sete euros e
cinquenta cêntimos).

3.

A comparticipação financeira referida 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,

Resolução n.º 603/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
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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.

vista a comparticipação financeira da DRJD no
apoio à realização dos exames médico
desportivos aos atletas da competição federada,
com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participaram nas competições
nacionais regulares, referentes ao ano de 2012
(indicadores da época desportiva 2010/2011 e
ano civil 2011).

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder à Associação Cultural
e
Desportiva
de
São Vicente,
uma
comparticipação financeira até ao montante
máximo de 495,00 € (quatrocentos e noventa e
cinco euros).

3.

A comparticipação financeira referida 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 604/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com a Associação
Cultural e Desportiva de São Vicente, tendo em

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 605/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
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Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.
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Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com a Associação
de Ténis de Mesa da Madeira, tendo em vista a
comparticipação financeira da DRJD no apoio à
realização dos exames médico desportivos aos
atletas da competição federada, com exceção das
equipas seniores (clubes e SAD), que
participaram
nas
competições
nacionais
regulares, referentes ao ano de 2012 (indicadores
da época desportiva 2010/2011 e ano civil 2011).

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder à Associação de Ténis
de Mesa da Madeira, uma comparticipação
financeira até ao montante máximo de 110,00 €
(cento e dez euros).

3.

A comparticipação financeira referida 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 VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 606/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução

10 - S

3 de julho de 2013

Número 87

n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com a Associação
de Voleibol da Madeira, tendo em vista a
comparticipação financeira da DRJD no apoio à
realização dos exames médico desportivos aos
atletas da competição federada, com exceção das
equipas seniores (clubes e SAD), que
participaram
nas
competições
nacionais
regulares, referentes ao ano de 2012 (indicadores
da época desportiva 2010/2011 e ano civil 2011).
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder à Associação de
Voleibol da Madeira, uma comparticipação
financeira até ao montante máximo de 27,50 €
(vinte e sete euros e cinquenta cêntimos).

3.

A comparticipação financeira referida 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 que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com a Associação
Desportiva e Recreativa de Água de Pena, tendo
em vista a comparticipação financeira da DRJD
no apoio à realização dos exames médico
desportivos aos atletas da competição federada,
com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participaram nas competições
nacionais regulares, referentes ao ano de 2012
(indicadores da época desportiva 2010/2011 e
ano civil 2011).

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder à Associação
Desportiva e Recreativa de Água de Pena, uma
comparticipação financeira até ao montante
máximo de 192,50 € (cento e noventa e dois
euros e cinquenta cêntimos).

3.

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

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 607/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
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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 VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.

n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com a Associação
Desportiva Galomar, tendo em vista a
comparticipação financeira da DRJD no apoio à
realização dos exames médico desportivos aos
atletas da competição federada, com exceção das
equipas seniores (clubes e SAD), que
participaram
nas
competições
nacionais
regulares, referentes ao ano de 2012 (indicadores
da época desportiva 2010/2011 e ano civil 2011).
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder à Associação
Desportiva Galomar, uma comparticipação
financeira até ao montante máximo de 660,00 €
(seiscentos e sessenta euros).

3.

A comparticipação financeira referida 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 608/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
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Resolução n.º 609/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

2.
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Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com a Associação
Desportiva “Os Xavelhas”, tendo em vista a
comparticipação financeira da DRJD no apoio à
realização dos exames médico desportivos aos
atletas da competição federada, com exceção das
equipas seniores (clubes e SAD), que
participaram
nas
competições
nacionais
regulares, referentes ao ano de 2012 (indicadores
da época desportiva 2010/2011 e ano civil 2011).
Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder à Associação
Desportiva “Os Xavelhas”, uma comparticipação
financeira até ao montante máximo de 880,00 €
(oitocentos e oitenta euros).

3.

A comparticipação financeira referida 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 VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 610/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
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n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, 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
no apoio à realização dos exames médico
desportivos aos atletas da competição federada,
com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participaram nas competições
nacionais regulares, referentes ao ano de 2012
(indicadores da época desportiva 2010/2011 e
ano civil 2011).
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder à Associação
Shotokan Kokusai Karaté - Santo António, uma
comparticipação financeira até ao montante
máximo de 385,00 € (trezentos e oitenta e cinco
euros).

3.

A comparticipação financeira referida 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 VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 611/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com a Associação
de Técnicos de Arbitragem da Madeira, tendo em
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vista a comparticipação financeira da DRJD no
apoio à realização dos exames médico
desportivos aos atletas da competição federada,
com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participaram nas competições
nacionais regulares, referentes ao ano de 2012
(indicadores da época desportiva 2010/2011 e
ano civil 2011).
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder à Associação de
Técnicos de Arbitragem da Madeira, uma
comparticipação financeira até ao montante
máximo de 990,00 € (novecentos e noventa
euros).

3.

A comparticipação financeira referida 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 VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.

Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com a Associação
Cultural e Desportiva Jardim da Serra, tendo em
vista a comparticipação financeira da DRJD no
apoio à realização dos exames médico
desportivos aos atletas da competição federada,
com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participaram nas competições
nacionais regulares, referentes ao ano de 2012
(indicadores da época desportiva 2010/2011 e
ano civil 2011).

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder à Associação Cultural
e Desportiva Jardim da Serra, uma
comparticipação financeira até ao montante
máximo de 330,00 € (trezentos e trinta euros).

3.

A comparticipação financeira referida 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.

Resolução nº 612/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
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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 VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.

n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, 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 no apoio à
realização dos exames médico desportivos aos
atletas da competição federada, com exceção das
equipas seniores (clubes e SAD), que
participaram
nas
competições
nacionais
regulares, referentes ao ano de 2012 (indicadores
da época desportiva 2010/2011 e ano civil 2011).
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder ao Centro de Cultura e
Desporto dos Trabalhadores dos Horários do
Funchal, uma comparticipação financeira até ao
montante máximo de 357,50 € (trezentos e
cinquenta e sete euros e cinquenta cêntimos).

3.

A comparticipação financeira referida 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 613/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 614/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
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federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.
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Número 87

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Clube de
Futebol Carvalheiro tendo em vista a
comparticipação financeira da DRJD no apoio à
realização dos exames médico desportivos aos
atletas da competição federada, com exceção das
equipas seniores (clubes e SAD), que
participaram
nas
competições
nacionais
regulares, referentes ao ano de 2012 (indicadores
da época desportiva 2010/2011 e ano civil 2011).

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder ao Clube de Futebol
Carvalheiro, uma comparticipação financeira até
ao montante máximo de 687,50 € (seiscentos e
oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos).

3.

A comparticipação financeira referida 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 VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 615/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
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n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Clube de
Ténis de Mesa de Santa Teresinha, tendo em
vista a comparticipação financeira da DRJD no
apoio à realização dos exames médico
desportivos aos atletas da competição federada,
com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participaram nas competições
nacionais regulares, referentes ao ano de 2012
(indicadores da época desportiva 2010/2011 e
ano civil 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 110,00 €
(cento e dez euros).

3.

A comparticipação financeira referida 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 VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.

Resolução n.º 616/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Clube Karaté
Caniço tendo em vista a comparticipação
financeira da DRJD no apoio à realização dos
exames médico desportivos aos atletas da
competição federada, com exceção das equipas
seniores (clubes e SAD), que participaram nas
competições nacionais regulares, referentes ao
ano de 2012 (indicadores da época desportiva
2010/2011 e ano civil 2011).

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder ao Clube Karaté
Caniço, uma comparticipação financeira até ao
montante máximo de 550,00 € (quinhentos e
cinquenta euros).
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3.

A comparticipação financeira referida 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 VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 617/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.
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Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo

Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, 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 no apoio à
realização dos exames médico desportivos aos
atletas da competição federada, com exceção das
equipas seniores (clubes e SAD), que
participaram
nas
competições
nacionais
regulares, referentes ao ano de 2012 (indicadores
da época desportiva 2010/2011 e ano civil 2011).
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder ao Clube Desportivo
Arco de São Jorge uma comparticipação
financeira até ao montante máximo de 137.50 €
(cento e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos).

3.

A comparticipação financeira referida 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 VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
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Resolução n.º 618/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

2.

S - 19

Número 87

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Clube
Desportivo Barreirense, tendo em vista a
comparticipação financeira da DRJD no apoio à
realização dos exames médico desportivos aos
atletas da competição federada, com exceção das
equipas seniores (clubes e SAD), que
participaram
nas
competições
nacionais
regulares, referentes ao ano de 2012 (indicadores
da época desportiva 2010/2011 e ano civil 2011).
Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder ao Clube Desportivo
Barreirense uma comparticipação financeira até
ao montante máximo de 1.485,00 € (mil,
quatrocentos e oitenta e cinco euros).

3.

A comparticipação financeira referida 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 VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 619/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
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n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Clube
Amigos do Basquete, tendo em vista a
comparticipação financeira da DRJD no apoio à
realização dos exames médico desportivos aos
atletas da competição federada, com exceção das
equipas seniores (clubes e SAD), que
participaram
nas
competições
nacionais
regulares, referentes ao ano de 2012 (indicadores
da época desportiva 2010/2011 e ano civil 2011).
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder ao Clube Amigos do
Basquete uma comparticipação financeira até ao
montante máximo de 2.667,50 € (dois mil,
seiscentos e sessenta e sete euros e cinquenta
cêntimos).

3.

A comparticipação financeira referida 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 VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 620/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, 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 no apoio à realização dos
exames médico desportivos aos atletas da
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competição federada, com exceção das equipas
seniores (clubes e SAD), que participaram nas
competições nacionais regulares, referentes ao
ano de 2012 (indicadores da época desportiva
2010/2011 e ano civil 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 165,00 € (cento e sessenta e cinco
euros).

3.

A comparticipação financeira referida 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 VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.

O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, 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 no
apoio à realização dos exames médico
desportivos aos atletas da competição federada,
com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participaram nas competições
nacionais regulares, referentes ao ano de 2012
(indicadores da época desportiva 2010/2011 e
ano civil 2011).

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder ao Clube Desportivo e
Recreativo de São Jorge, uma comparticipação
financeira até ao montante máximo de 165,00 €
(cento e sessenta e cinco euros).

3.

A comparticipação financeira referida 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.

Resolução n.º 621/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
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n.º 33/2012, de 31 de julho, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Choupana
Futebol Clube, tendo em vista a comparticipação
financeira da DRJD no apoio à realização dos
exames médico desportivos aos atletas da
competição federada, com exceção das equipas
seniores (clubes e SAD), que participaram nas
competições nacionais regulares, referentes ao
ano de 2012 (indicadores da época desportiva
2010/2011 e ano civil 2011).

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 VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder ao Choupana Futebol
Clube uma comparticipação financeira até ao
montante máximo de 550,00 € (quinhentos e
cinquenta euros).

3.

A comparticipação financeira referida 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 622/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 623/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
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Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.
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Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, 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 no apoio à
realização dos exames médico desportivos aos
atletas da competição federada, com exceção das
equipas seniores (clubes e SAD), que
participaram
nas
competições
nacionais
regulares, referentes ao ano de 2012 (indicadores
da época desportiva 2010/2011 e ano civil 2011).

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder ao Clube de Atletismo
do Funchal uma comparticipação financeira até
ao montante máximo de 577,50 € (quinhentos e
setenta e sete euros e cinquenta cêntimos).

3.

A comparticipação financeira referida 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 VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 624/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
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n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, 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 no apoio à
realização dos exames médico desportivos aos
atletas da competição federada, com exceção das
equipas seniores (clubes e SAD), que
participaram
nas
competições
nacionais
regulares, referentes ao ano de 2012 (indicadores
da época desportiva 2010/2011 e ano civil 2011).
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder ao Clube Desportivo
Curral das Freiras uma comparticipação
financeira até ao montante máximo de 825,00 €
(oitocentos e vinte e cinco euros).

3.

A comparticipação financeira referida 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 VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.

Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, 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 no
apoio à realização dos exames médico
desportivos aos atletas da competição federada,
com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participaram nas competições
nacionais regulares, referentes ao ano de 2012
(indicadores da época desportiva 2010/2011 e
ano civil 2011).

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder ao Clube Desportivo
Escola do Porto da Cruz uma comparticipação
financeira até ao montante máximo de 330,00 €
(trezentos e trinta euros).

3.

A comparticipação financeira referida 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.

Resolução n.º 625/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
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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 VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 626/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.
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Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de

11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Clube
Desportivo Infante D. Henrique, tendo em vista a
comparticipação financeira da DRJD no apoio à
realização dos exames médico desportivos aos
atletas da competição federada, com exceção das
equipas seniores (clubes e SAD), que
participaram
nas
competições
nacionais
regulares, referentes ao ano de 2012 (indicadores
da época desportiva 2010/2011 e ano civil 2011).
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder ao Clube Desportivo
Infante D. Henrique uma comparticipação
financeira até ao montante máximo de 1.815,00 €
(mil, oitocentos e quinze euros).

3.

A comparticipação financeira referida 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 VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 627/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
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assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.
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Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Clube
Desportivo “Os Especiais”, tendo em vista a
comparticipação financeira da DRJD no apoio à
realização dos exames médico desportivos aos
atletas da competição federada, com exceção das
equipas seniores (clubes e SAD), que
participaram
nas
competições
nacionais
regulares, referentes ao ano de 2012 (indicadores
da época desportiva 2010/2011 e ano civil 2011).

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder ao Clube Desportivo
“Os Especiais” uma comparticipação financeira
até ao montante máximo de 1.402,50 € (mil,
quatrocentos e dois euros e cinquenta cêntimos).

3.

A comparticipação financeira referida 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 VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 628/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
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n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, 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 no apoio à
realização dos exames médico desportivos aos
atletas da competição federada, com exceção das
equipas seniores (clubes e SAD), que
participaram
nas
competições
nacionais
regulares, referentes ao ano de 2012 (indicadores
da época desportiva 2010/2011 e ano civil 2011).
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder ao Clube Desportivo
da Ribeira Brava uma comparticipação
financeira até ao montante máximo de 2.585,00 €
(dois mil quinhentos e oitenta e cinco euros).

3.

A comparticipação financeira referida 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 VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.

Resolução n.º 629/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Clube
Desportivo e Recreativo Santanense em vista a
comparticipação financeira da DRJD no apoio à
realização dos exames médico desportivos aos
atletas da competição federada, com exceção das
equipas seniores (clubes e SAD), que
participaram
nas
competições
nacionais
regulares, referentes ao ano de 2012 (indicadores
da época desportiva 2010/2011 e ano civil 2011).

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder ao Clube Desportivo e
Recreativo Santanense, uma comparticipação
financeira até ao montante máximo de 1.320,00 €
(mil, trezentos e vinte euros).
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3.

A comparticipação financeira referida 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 VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 630/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.
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Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo

Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Clube
Desportivo Santa Rita tendo em vista a
comparticipação financeira da DRJD no apoio à
realização dos exames médico desportivos aos
atletas da competição federada, com exceção das
equipas seniores (clubes e SAD), que
participaram
nas
competições
nacionais
regulares, referentes ao ano de 2012 (indicadores
da época desportiva 2010/2011 e ano civil 2011).
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder ao Clube Desportivo
Santa Rita, uma comparticipação financeira até
ao montante máximo de 137,50 € (cento e trinta
e sete euros e cinquenta cêntimos).

3.

A comparticipação financeira referida 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 VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
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Resolução n.º 631/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

2.
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Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Clube
Desportivo São Roque tendo em vista a
comparticipação financeira da DRJD no apoio à
realização dos exames médico desportivos aos
atletas da competição federada, com exceção das
equipas seniores (clubes e SAD), que
participaram
nas
competições
nacionais
regulares, referentes ao ano de 2012 (indicadores
da época desportiva 2010/2011 e ano civil 2011).
Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder ao Clube Desportivo
São Roque, uma comparticipação financeira até
ao montante máximo de 1.237,50 € (mil
duzentos e trinta e sete euros e cinquenta
cêntimos).

3.

A comparticipação financeira referida 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 VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 632/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
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alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Club Sports
da Madeira, tendo em vista a comparticipação
financeira da DRJD no apoio à realização dos
exames médico desportivos aos atletas da
competição federada, com exceção das equipas
seniores (clubes e SAD), que participaram nas
competições nacionais regulares, referentes ao
ano de 2012 (indicadores da época desportiva
2010/2011 e ano civil 2011).
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder ao Club Sports da
Madeira uma comparticipação financeira até ao
montante máximo de 4.372,50 € (quatro mil,
trezentos e setenta e dois euros e cinquenta
cêntimos).

3.

A comparticipação financeira referida 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 VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.

Resolução n.º 633/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Shoto Clube
da Madeira, tendo em vista a comparticipação
financeira da DRJD no apoio à realização dos
exames médico desportivos aos atletas da
competição federada, com exceção das equipas
seniores (clubes e SAD), que participaram nas
competições nacionais regulares, referentes ao
ano de 2012 (indicadores da época desportiva
2010/2011 e ano civil 2011).

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder ao Shoto Clube da
Madeira, uma comparticipação financeira até ao
montante máximo de 55,00 € (cinquenta e cinco
euros).
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3.

A comparticipação financeira referida 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.

n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Valour
Futebol Clube - Associação Cultural Recreativa e
Desportiva do Rosário, tendo em vista a
comparticipação financeira da DRJD no apoio à
realização dos exames médico desportivos aos
atletas da competição federada, com exceção das
equipas seniores (clubes e SAD), que
participaram
nas
competições
nacionais
regulares, referentes ao ano de 2012 (indicadores
da época desportiva 2010/2011 e ano civil 2011).

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 VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
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 82,50 €
(oitenta e dois euros e cinquenta cêntimos).

3.

A comparticipação financeira referida 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,

Resolução n.º 634/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
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realização dos exames médico desportivos aos
atletas da competição federada, com exceção das
equipas seniores (clubes e SAD), que
participaram
nas
competições
nacionais
regulares, referentes ao ano de 2012 (indicadores
da época desportiva 2010/2011 e ano civil 2011).

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 VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder à Associação
Desportiva Caramanchão, uma comparticipação
financeira até ao montante máximo 247,50 €
(duzentos e quarenta e sete euros e cinquenta
cêntimos).

3.

A comparticipação financeira referida 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 635/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com a Associação
Desportiva Caramanchão, tendo em vista a
comparticipação financeira da DRJD no apoio à

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 636/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.

3 de julho de 2013

O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

S - 33

Número 87

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com a Associação
Regional de Canoagem da Madeira, tendo em
vista a comparticipação financeira da DRJD no
apoio à realização dos exames médico
desportivos aos atletas da competição federada,
com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participaram nas competições
nacionais regulares, referentes ao ano de 2012
(indicadores da época desportiva 2010/2011 e
ano civil 2011).

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder à Associação
Regional de Canoagem da Madeira, uma
comparticipação financeira até ao montante
máximo de 110,00 € (cento e dez euros).

3.

A comparticipação financeira referida 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 VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 637/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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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, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com a Casa do
Futebol Clube do Porto da Madeira tendo em
vista a comparticipação financeira da DRJD no
apoio à realização dos exames médico
desportivos aos atletas da competição federada,
com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participaram nas competições
nacionais regulares, referentes ao ano de 2012
(indicadores da época desportiva 2010/2011 e
ano civil 2011).
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder à Casa do Futebol
Clube
do
Porto
da
Madeira,
uma
comparticipação financeira até ao montante
máximo de 55,00 € (cinquenta e cinco euros).

3.

A comparticipação financeira referida 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 que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que
também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, 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 no apoio à realização dos
exames médico desportivos aos atletas da
competição federada, com exceção das equipas
seniores (clubes e SAD), que participaram nas
competições nacionais regulares, referentes ao
ano de 2012 (indicadores da época desportiva
2010/2011 e ano civil 2011).

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder ao Centro Cultural e
Desportivo da Câmara Municipal do Funchal,
uma comparticipação financeira até ao montante
máximo de 27,50 € (vinte e sete euros e
cinquenta cêntimos).

3.

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

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 638/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
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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 VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.

também estabelece as Bases do Sistema
Desportivo da Região Autónoma da Madeira e
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, artigo 57.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, a Resolução n.º 862/2007 de 9 de
agosto que aprovou o Regulamento para a
Atribuição
de
Subvenções
Públicas
à
Participação nas Competições Desportivas
Nacional e Internacional, a Resolução
n.º 1187/2010 de 30 de setembro que aprovou,
entre outros, o Regulamento de Apoio à
Realização de Exames Médico Desportivos, a
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, 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
no apoio à realização dos exames médico
desportivos aos atletas da competição federada,
com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participaram nas competições
nacionais regulares, referentes ao ano de 2012
(indicadores da época desportiva 2010/2011 e
ano civil 2011).
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder ao Centro Cultural e
Desportivo
Trabalhadores
EEM,
uma
comparticipação financeira até ao montante
máximo de 27,50 € (vinte e sete euros e
cinquenta cêntimos).

3.

A comparticipação financeira referida 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 639/2013
Considerando que a medida de política desportiva,
incluída no programa do Governo Regional 2005-2012,
relativa à generalização do exame médico desportivo, visa
assegurar que os cidadãos que acedem à prática desportiva
federada o fazem em condições de saúde adequadas às
exigências de treino e competição que esta prática
desportiva comporta;
Considerando que a realização do exame médico
desportivo, é condição imprescindível para a inscrição do
atleta nas respetivas federações de modalidades;
Considerando que o regime de comparticipação
pecuniária aos exames médico desportivos pretende,
sobretudo, dar condições financeiras aos clubes regionais
para o suporte dos encargos daí decorrentes;
Considerando que este apoio se reporta aos atletas do
desporto federado com idades compreendidas entre 13 e 29
anos de idade, com exceção das equipas seniores (clubes e
SAD), que participam nas competições nacionais regulares.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4 a 6 do artigo
32.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 36.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano 2013,
conjugado com o artigo 2.º, alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
Regime
Jurídico
de
Atribuição
de
Comparticipações Financeiras ao Associativismo
Desportivo na Região Autónoma da Madeira,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
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Resolução n.º642/2013

Resolução n.º 640/2013
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
Aprovar a proposta de alteração ao Plano e Programa de
Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região
Autónoma da Madeira para 2013 - PIDDAR 2013 - e
submetê-la à aprovação da Assembleia Legislativa da
Madeira.
Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 641/2013
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
Aprovar a proposta de Decreto Legislativo respeitante à
primeira alteração que retifica o Decreto Legislativo
Regional n.º 42/2012/M, de 31 de dezembro (Orçamento da
Região Autónoma da Madeira para 2013) e submetê-la à
aprovação da Assembleia Legislativa da Madeira.
Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.

Considerando que nos termos da Resolução
n.º 1386/2010 do Conselho do Governo de 18 de novembro,
e através do contrato de mútuo celebrado em 24 de
novembro de 2010, foi contraído um empréstimo no
montante de 37.500.000,00 Euros, pela Região junto do
Banco Comercial Português, S.A.;
Considerando que no decurso da execução do contrato
se veio a verificar ser de todo conveniente proceder em
benefício da sua interpretação por ambas as partes, à
clarificação da data de fixação do indexante para
determinação da taxa de juro aplicável em cada período ao
cálculo de juros.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 19 de
junho de 2013, resolveu:
1.

Aprovar a minuta do aditamento ao contrato de
mútuo, celebrado em 24 de novembro de 2010,
entre a Região Autónoma da Madeira, e o Banco
Comercial Português, S.A., a qual fica arquivada
na Secretaria - Geral da Presidência do Governo
e que faz parte integrante da presente Resolução.

2.

Mandatar o Secretário Regional do Plano e
Finanças, para outorgar no aditamento ao
contrato a celebrar e em toda a documentação
necessária à sua efetivação.

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
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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: €11,57 (IVA incluído)

