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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resolução n.º 1232/2013
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 5 de
dezembro de 2013:
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 z) do n.º 1 do Despacho n.º 161-
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-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com a Associação
Desportiva de Muay Thai 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.
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Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder à Associação
Desportiva de Muay Thai da Madeira, uma
comparticipação financeira até ao montante
máximo de 1.292,50 € (mil duzentos 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.

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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.

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 5 de
dezembro 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 z) do n.º 1 do Despacho n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com a Associação
de Motociclismo 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
Motociclismo da Madeira, uma comparticipação
financeira até ao montante máximo de 275,00 €
(duzentos e setenta e cinco euros).

3.

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

Resolução n.º 1233/2013
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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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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.

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 z) do n.º 1 do Despacho n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Clube de
Montanha 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
Montanha do Funchal, 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.

Resolução n.º 1234/2013
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 5 de
dezembro de 2013, reunido em plenário em 5 de dezembro
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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8.

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 presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 1235/2013
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 5 de
dezembro 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 z) do n.º 1 do Despacho n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Clube de
Ténis 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

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder ao Clube de Ténis do
Funchal, 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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 1236/2013
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 5 de
dezembro 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 z) do n.º 1 do Despacho n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Clube Naval
da Calheta 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 Naval da
Calheta, 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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 1237/2013
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 5 de
dezembro 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
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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 z) do n.º 1 do Despacho n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Clube Naval
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.
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Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder ao Clube Naval do
Funchal, uma comparticipação financeira até ao
montante máximo de 5.005,00 € (cinco mil 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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.

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 5 de
dezembro 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 z) do n.º 1 do Despacho n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Clube Naval
do Porto Santo 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 Naval do
Porto Santo, 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.

Resolução n.º 1238/2013
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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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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.

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 z) do n.º 1 do Despacho n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Estrela da
Calheta 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).
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder ao Estrela da Calheta
Futebol Clube, uma comparticipação financeira
até ao montante máximo de 1.677,50 € (mil
seiscentos 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.

Resolução n.º 1239/2013
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 5 de
dezembro 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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A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.

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 Grupo Desportivo
Alma Lusa, 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.

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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Resolução n.º 1240/2013
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 5 de
dezembro 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 z) do n.º 1 do Despacho n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Grupo
Desportivo Alma Lusa, tendo em vista a
comparticipação financeira da DRJD no apoio à

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 1241/2013
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;
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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 5 de
dezembro 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 z) do n.º 1 do Despacho n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Grupo
Desportivo da APEL, 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 Grupo Desportivo
da APEL, uma comparticipação financeira até ao
montante máximo de 907,50 € (novecentos 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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 1242/2013
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 5 de
dezembro 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
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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 z) do n.º 1 do Despacho n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Grupo
Recreativo Cruzado Canicense, 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 Grupo Recreativo
Cruzado Canicense, uma comparticipação
financeira até ao montante máximo de 3.437,50 €
(três mil quatrocentos 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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.

Resolução n.º 1243/2013
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 5 de
dezembro 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 z) do n.º 1 do Despacho n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Iate Clube de
Santa Cruz, tendo em vista a comparticipação
financeira da DRJD 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 Iate Clube de Santa
Cruz, uma comparticipação financeira até ao
montante máximo de 440,00 € (quatrocentos e
quarenta 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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.

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 z) do n.º 1 do Despacho n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Ludens
Clube de Machico, 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 Ludens Clube de
Machico, uma comparticipação financeira até ao
montante máximo de 632,50 € (seiscentos e
trinta 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 1244/2013
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 5 de
dezembro 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

14 - S

11 de dezembro de 2013

Número 173

n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Académico
Clube Desportivo 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).

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.
8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder ao Académico Clube
Desportivo do Funchal uma comparticipação
financeira até ao montante máximo de 2.090,00 €
(dois mil 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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Resolução n.º 1245/2013
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 5 de
dezembro 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 e na alínea z) do n.º 1 do Despacho

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 1246/2013
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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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 5 de
dezembro 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 e na alínea z) do n.º 1 do Despacho
n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Aeroclube 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 Aeroclube 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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 1247/2013
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 5 de
dezembro 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
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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 e na alínea z) do n.º 1 do Despacho
n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com a Associação
Cultural e Desportiva de Boaventura, 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.
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Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder à Associação Cultural
e Desportiva de Boaventura, 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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 1248/2013
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 5 de
dezembro 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 e na alínea z) do n.º 1 do Despacho
n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com a Associação
Desportiva Cultural do Faial, tendo em vista a
comparticipação financeira da DRJD no apoio à
realização dos exames médico desportivos aos
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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.
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Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder à Associação
Desportiva Cultural do Faial, uma comparticipação financeira até ao montante máximo
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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.

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 5 de
dezembro 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 e na alínea z) do n.º 1 do Despacho
n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com a Associação
Desportiva Cultural Santo António 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
Desportiva Cultural Santo António da Serra, uma
comparticipação financeira até ao montante
máximo de 467,50 € (quatrocentos 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.

Resolução n.º 1249/2013
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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.

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 e na alínea z) do n.º 1 do Despacho
n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com a Associação
Desportiva da Camacha, 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 da Camacha, uma comparticipação
financeira até ao montante máximo de 3.657,50 €
(três mil seiscentos 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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Resolução n.º 1250/2013
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 5 de
dezembro 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

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.

11 de dezembro de 2013
Resolução n.º 1251/2013

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 5 de
dezembro 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 e na alínea z) do n.º 1 do Despacho
n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com a Associação
Náutica 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).
Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder à Associação Náutica
da Madeira, uma comparticipação financeira até
ao montante máximo de 412,50 € (quatrocentos e
doze 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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 1252/2013
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 5 de
dezembro 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
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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 e na alínea z) do n.º 1 do Despacho
n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com a Associação
Desportiva de Machico, 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.
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Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder à Associação
Desportiva de Machico, uma comparticipação
financeira até ao montante máximo de 3.932,50 €
(três mil novecentos e trinta 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.
8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 1253/2013
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 5 de
dezembro 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
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Regulamentar Regional n.º 14/2012/M, de 26 de
junho e na alínea z) do n.º 1 do Despacho
n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com a Associação
Desportiva e Cultural de São Paulo, 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.
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Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder à Associação
Desportiva e Cultural de São Paulo, 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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.

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 5 de
dezembro 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 z) do n.º 1 do Despacho n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com a Associação
Desportiva São Roque do Faial 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 São Roque do Faial, uma comparticipação financeira até ao montante máximo de
467,50 € (quatrocentos 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.

Resolução n.º 1254/2013
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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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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.

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 z) do n.º 1 do Despacho n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Centro de
Treino Mar 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 Treino
Mar, uma comparticipação financeira até ao
montante máximo de 1.100,00 € (mil e cem
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

Resolução n.º 1255/2013
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 5 de
dezembro 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

11 de dezembro de 2013

S - 23

Número 173

de eventos desportivos e apoios diversos do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.
8.

desenvolvimento desportivo com o Clube de
Futebol Andorinha 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).

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder ao Clube de Futebol
Andorinha Santo António, uma comparticipação
financeira até ao montante máximo de 2.447,50 €
(dois mil quatrocentos 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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Resolução n.º 1256/2013
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 5 de
dezembro 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 z) do n.º 1 do Despacho n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 1257/2013
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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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 5 de
dezembro 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 z) do n.º 1 do Despacho n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Clube de
Futebol
Caniçal
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
Caniçal, uma comparticipação financeira até ao
montante máximo de 1.650,00 € (mil seiscentos
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.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 1258/2013
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 5 de
dezembro 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
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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 z) do n.º 1 do Despacho n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Clube de
Futebol União 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
União, uma comparticipação financeira até ao
montante máximo de 2.805,00 € (dois mil
oitocentos 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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.

Resolução n.º 1259/2013
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 5 de
dezembro 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 z) do n.º 1 do Despacho n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Clube
Desportivo Bartolomeu Perestrelo, 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
Bartolomeu Perestrelo uma comparticipação
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financeira até ao montante máximo de 2.722,50 €
(dois mil setecentos e vinte 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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.

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 z) do n.º 1 do Despacho n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Clube
Desportivo e Cultural do Porto Moniz, 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
Cultural do Porto Moniz uma comparticipação
financeira até ao montante máximo de 1.155,00 €
(mil cento e 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.

Resolução n.º 1260/2013
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 5 de
dezembro de 2013, resolveu:

11 de dezembro de 2013

S - 27

Número 173

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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.

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 z) do n.º 1 do Despacho n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Ciclo
Madeira Clube Desportivo, 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 Ciclo Madeira
Clube
Desportivo
uma
comparticipação
financeira até ao montante máximo de 275,00 €
(duzentos e setenta 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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Resolução n.º 1261/2013
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 5 de
dezembro 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

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 1262/2013
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 5 de
dezembro de 2013, resolveu:
1.

2.

3.
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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 z) do n.º 1 do Despacho n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Clube
Desportivo Garachico, 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
Garachico uma comparticipação financeira até ao
montante máximo de 165,00 € (cento e sessenta
e cinco euros).
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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 1263/2013
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 5 de
dezembro de 2013, reunido em plenário em 5 de dezembro
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

11 de dezembro de 2013

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 z) do n.º 1 do Despacho n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com a Associação
Desportiva Pontassolense, 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.
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Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder à Associação
Desportiva Pontassolense uma comparticipação
financeira até ao montante máximo de 952,00 €
(novecentos e cinquenta e dois 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.
8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 1264/2013
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 5 de
dezembro 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 z) do n.º 1 do Despacho n.º 161A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o Clube Desportivo
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Portosantense, 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.
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Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder ao Clube Desportivo
Portosantense 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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.

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 5 de
dezembro 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 z) do n.º 1 do Despacho n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Clube
Desportivo e Recreativo dos Prazeres tendo em
vista a comparticipação financeira da DRJD 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 dos Prazeres, uma comparticipação
financeira até ao montante máximo de 715,00 €
(setecentos 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

Resolução n.º 1265/2013
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;
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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 z) do n.º 1 do Despacho n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Sporting
Clube
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).

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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder ao Sporting Clube
Madeira, uma comparticipação financeira até ao
montante máximo de 605,00 € (seiscentos 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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 1266/2013
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 5 de
dezembro 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

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
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Resolução n.º 1267/2013
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 5 de
dezembro 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 z) do n.º 1 do Despacho n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Sporting
Clube Santacruzense, 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 Sporting Clube
Santacruzense, 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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 1268/2013
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 5 de
dezembro 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
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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 z) do n.º 1 do Despacho n.º 161-A/2013, de 25 de novembro, autorizar a
celebração de um contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o União
Desportiva de Santana, 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.
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Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior, conceder ao União Desportiva
de Santana, 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,
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.

8.

A presente resolução não dispensa a
apresentação dos competentes documentos
prévios à celebração do Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo.

Presidência do Governo Regional. - O Presidente do
Governo Regional, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

Toda a correspondência relativa a anúncios a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção
Regional da Administração da Justiça.
Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda....................... €15,91 cada
Duas laudas..................... €17,34 cada
Três laudas ...................... €28,66 cada
Quatro laudas .................. €30,56 cada
Cinco laudas ................... €31,74 cada
Seis ou mais laudas ......... €38,56 cada

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

A estes valores acresce o imposto devido.

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

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

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

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

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

Preço deste número: €10,35 (IVA incluído)

