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Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com
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Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com
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Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com
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Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com
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Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com
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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resolução n.º 457/2014
Considerando que a participação dos clubes nos
campeonatos regionais das modalidades coletivas
constituem uma forma de aferição e desenvolvimento das
competências dos atletas e equipas em competição;
Considerando que o desporto de rendimento constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pelas populações em geral;
Considerando que as atividades competitivas
organizadas pelas Associações implicam a deslocação de
praticantes, técnicos, dirigentes, árbitros e outros agentes,
entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
futsal, nos órgãos de comunicação social regionais e
nacionais;
Considerando que o Clube Desportivo e Recreativo
Santanense pessoa coletiva de direito privado, contribui, na
sua área de intervenção, para a prossecução da política
desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que os custos dessas viagens, se tivessem
de ser assumidos diretamente pelas entidades desportivas
regionais, constituiriam uma forte limitação à livre
participação dos praticantes desportivos e clubes nos
campeonatos nacionais não profissionais, em representação
da RAM;

Considerando que as mencionadas participações são
oneradas pelo facto da sede social do Clube Desportivo e
Recreativo Santanense se situar numa região insular e
ultraperiférica;
Considerando que o princípio da continuidade territorial
não está a ser salvaguardado pelo Estado Português.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 8 de
maio de 2014, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4, 5 e 7 do
artigo 34.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 31-A/2013/M, de 31 de dezembro, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2014, 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, artigos 9.º e 57.º
do Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M,
de 11 de janeiro, a Resolução n.º 810/2012, de 6
de setembro, que aprova o Regulamento de
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Apoio ao Desporto na Região Autónoma da
Madeira, retificada pela Resolução n.º 865/2012,
de 27 de setembro e pela Resolução
n.º 905/2012, de 11 de outubro e aditada pela
Resolução n.º 1046/2012, de 6 de dezembro, a
Portaria n.º 1/2013, de 11 de janeiro, que aprova
o Plano Regional de Apoio ao Desporto, alterada
e republicada pela Portaria n.º 29-B/2014, de 27
de fevereiro, a alínea i) do n.º 1 do artigo 5.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 14/2012/M,
de 26 de junho, que aprovou a orgânica da
Direção Regional de Juventude e Desporto,
alterado e republicado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2014/M, de 31 de janeiro,
e alínea l) do n.º 1 do Despacho n.º 20-A/2014, de 31 de janeiro, autorizar a celebração
de um contrato-programa de desenvolvimento
desportivo com o Clube Desportivo e Recreativo
Santanense, tendo em vista os encargos
decorrentes com as deslocações (viagens e
diária) de agentes desportivos, necessários à
concretização da participação do Clube nos
Campeonatos Regionais de futsal organizados
pela respetiva Associação, na época 2012/2013.
2.

Para a prossecução do objeto estabelecido na
cláusula 1.ª e dos objetivos e finalidades
específicas definidos na cláusula 2.ª, a DRJD
concede uma comparticipação financeira ao
Clube Desportivo e Recreativo Santanense, até
ao limite máximo de 1.800,00 € (mil e oitocentos
euros), nos seguintes termos:

Deslocações

Competição
Regional
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Viagens

1.000,00 €

Diária

800,00 €

Total

1.800,00 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada numa única prestação.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.TT.00 - projeto 50698 - Apoio às Deslocações Aéreas e Marítimas
inerentes à participação das equipas em Campeonatos Regionais, Nacionais e Internacionais, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

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

Resolução n.º 458/2014
Considerando que a participação dos clubes nos
campeonatos regionais das modalidades coletivas
constituem uma forma de aferição e desenvolvimento das
competências dos atletas e equipas em competição;
Considerando que o desporto de rendimento constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pelas populações em geral;
Considerando que as atividades competitivas
organizadas pelas Associações implicam a deslocação de
praticantes, técnicos, dirigentes, árbitros e outros agentes,
entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
futsal, nos órgãos de comunicação social regionais e
nacionais;
Considerando que o Club Sport Marítimo da Madeira
pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
intervenção, para a prossecução da política desportiva
adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que os custos dessas viagens, se tivessem
de ser assumidos diretamente pelas entidades desportivas
regionais, constituiriam uma forte limitação à livre
participação dos praticantes desportivos e clubes nos
campeonatos nacionais não profissionais, em representação
da RAM;
Considerando que as mencionadas participações são
oneradas pelo facto da sede social do Club Sport Marítimo
da Madeira se situar numa região insular e ultraperiférica;
Considerando que o princípio da continuidade territorial
não está a ser salvaguardado pelo Estado Português.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 8 de
maio de 2014, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4, 5 e 7 do
artigo 34.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 31-A/2013/M, de 31 de dezembro, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2014, 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, artigos 9.º e 57.º
do Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M,
de 11 de janeiro, a Resolução n.º 810/2012, de 6
de setembro, que aprova o Regulamento de
Apoio ao Desporto na Região Autónoma da
Madeira, retificada pela Resolução n.º 865/2012,
de 27 de setembro e pela Resolução
n.º 905/2012, de 11 de outubro e aditada pela
Resolução n.º 1046/2012, de 6 de dezembro, a
Portaria n.º 1/2013, de 11 de janeiro, que aprova
o Plano Regional de Apoio ao Desporto, alterada
e republicada pela Portaria n.º 29-B/2014, de 27
de fevereiro, a alínea i) do n.º 1 do artigo 5.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 14/2012/M,
de 26 de junho, que aprovou a orgânica da
Direção Regional de Juventude e Desporto,
alterado e republicado pelo Decreto Regula-
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mentar Regional n.º 2/2014/M, de 31 de janeiro,
e alínea l) do n.º 1 do Despacho n.º 20-A/2014, de 31 de janeiro, autorizar a celebração
de um contrato-programa de desenvolvimento
desportivo com o Club Sport Marítimo da
Madeira, tendo em vista os encargos decorrentes
com as deslocações (viagens e diária) de agentes
desportivos, necessários à concretização da
participação do Clube nos Campeonatos Regionais de futsal organizados pela respetiva
Associação, na época 2012/2013.
2.

Para a prossecução do objeto estabelecido na
cláusula 1.ª e dos objetivos e finalidades
específicas definidos na cláusula 2.ª, a DRJD
concede uma comparticipação financeira ao Club
Sports Marítimo da Madeira, até ao limite
máximo de 900,00 € (novecentos euros), nos
seguintes termos:

Deslocações

3.

Competição
Regional

Viagens

500,00 €

Diária

400,00 €

Total

900,00 €

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada numa única prestação.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.TT.00 - projeto 50698 - Apoio às Deslocações Aéreas e Marítimas
inerentes à participação das equipas em Campeonatos Regionais, Nacionais e Internacionais, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 459/2014
Considerando que a participação dos clubes nos
campeonatos regionais das modalidades coletivas
constituem uma forma de aferição e desenvolvimento das
competências dos atletas e equipas em competição;
Considerando que o desporto de rendimento constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da

prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pelas populações em geral;
Considerando que as atividades competitivas
organizadas pelas Associações implicam a deslocação de
praticantes, técnicos, dirigentes, árbitros e outros agentes,
entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
futsal, nos órgãos de comunicação social regionais e
nacionais;
Considerando que o Clube Desportivo Escola Francisco
Franco pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua
área de intervenção, para a prossecução da política
desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que os custos dessas viagens, se tivessem
de ser assumidos diretamente pelas entidades desportivas
regionais, constituiriam uma forte limitação à livre
participação dos praticantes desportivos e clubes nos
campeonatos nacionais não profissionais, em representação
da RAM;
Considerando que as mencionadas participações são
oneradas pelo facto da sede social do Clube Desportivo
Escola Francisco Franco se situar numa região insular e
ultraperiférica;
Considerando que o princípio da continuidade territorial
não está a ser salvaguardado pelo Estado Português.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 8 de
maio de 2014, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4, 5 e 7 do
artigo 34.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 31-A/2013/M, de 31 de dezembro, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2014, 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, artigos 9.º e 57.º
do Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M,
de 11 de janeiro, a Resolução n.º 810/2012, de 6
de setembro, que aprova o Regulamento de
Apoio ao Desporto na Região Autónoma da
Madeira, retificada pela Resolução n.º 865/2012,
de 27 de setembro e pela Resolução
n.º 905/2012, de 11 de outubro e aditada pela
Resolução n.º 1046/2012, de 6 de dezembro, a
Portaria n.º 1/2013, de 11 de janeiro, que aprova
o Plano Regional de Apoio ao Desporto, alterada
e republicada pela Portaria n.º 29-B/2014, de 27
de fevereiro, a alínea i) do n.º 1 do artigo 5.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 14/2012/M,
de 26 de junho, que aprovou a orgânica da
Direção Regional de Juventude e Desporto,
alterado e republicado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2014/M, de 31 de janeiro,
e alínea l) do n.º 1 do Despacho n.º 20-A/2014, de 31 de janeiro, autorizar a celebração
de um contrato-programa de desenvolvimento
desportivo com o Clube Desportivo Escola
Francisco Franco, tendo em vista os encargos
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decorrentes com as deslocações (viagens e
diária) de agentes desportivos, necessários à
concretização da participação do Clube nos
Campeonatos Regionais de futsal organizados
pela respetiva Associação, na época 2012/2013.
2.

Para a prossecução do objeto estabelecido na
cláusula 1.ª e dos objetivos e finalidades
específicas definidos na cláusula 2.ª, a DRJD
concede uma comparticipação financeira ao
Clube Desportivo Escola Francisco Franco, até
ao limite máximo de 900,00 € (novecentos
euros), nos seguintes termos:

Deslocações

Competição
Regional
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Viagens

500,00 €

Diária

400,00 €

Total

900,00 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada numa única prestação.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.TT.00 - projeto 50698 - Apoio às Deslocações Aéreas e Marítimas
inerentes à participação das equipas em Campeonatos Regionais, Nacionais e Internacionais, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

Considerando que o Clube Desportivo Curral das
Freiras pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua
área de intervenção, para a prossecução da política
desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que os custos dessas viagens, se tivessem
de ser assumidos diretamente pelas entidades desportivas
regionais, constituiriam uma forte limitação à livre
participação dos praticantes desportivos e clubes nos
campeonatos nacionais não profissionais, em representação
da RAM;
Considerando que as mencionadas participações são
oneradas pelo facto da sede social do Clube Desportivo
Curral das Freiras se situar numa região insular e
ultraperiférica;
Considerando que o princípio da continuidade territorial
não está a ser salvaguardado pelo Estado Português.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 8 de
maio de 2014, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4, 5 e 7 do
artigo 34.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 31-A/2013/M, de 31 de dezembro, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2014, 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, artigos 9.º e 57.º
do Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M,
de 11 de janeiro, a Resolução n.º 810/2012, de 6
de setembro, que aprova o Regulamento de
Apoio ao Desporto na Região Autónoma da
Madeira, retificada pela Resolução n.º 865/2012,
de 27 de setembro e pela Resolução
n.º 905/2012, de 11 de outubro e aditada pela
Resolução n.º 1046/2012, de 6 de dezembro, a
Portaria n.º 1/2013, de 11 de janeiro, que aprova
o Plano Regional de Apoio ao Desporto, alterada
e republicada pela Portaria n.º 29-B/2014, de 27
de fevereiro, a alínea i) do n.º 1 do artigo 5.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 14/2012/M,
de 26 de junho, que aprovou a orgânica da
Direção Regional de Juventude e Desporto,
alterado e republicado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2014/M, de 31 de janeiro,
e alínea l) do n.º 1 do Despacho n.º 20-A/2014, de 31 de janeiro, autorizar a celebração
de um contrato-programa de desenvolvimento
desportivo com o Clube Desportivo Curral das
Freiras, tendo em vista os encargos decorrentes
com as deslocações (viagens e diária) de agentes
desportivos, necessários à concretização da
participação do Clube nos Campeonatos
Regionais de futsal organizados pela respetiva
Associação, na época 2012/2013.

2.

Para a prossecução do objeto estabelecido na
cláusula 1.ª e dos objetivos e finalidades
específicas definidos na cláusula 2.ª, a DRJD
concede uma comparticipação financeira ao

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 460/2014
Considerando que a participação dos clubes nos
campeonatos regionais das modalidades coletivas
constituem uma forma de aferição e desenvolvimento das
competências dos atletas e equipas em competição;
Considerando que o desporto de rendimento constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pelas populações em geral;
Considerando que as atividades competitivas
organizadas pelas Associações implicam a deslocação de
praticantes, técnicos, dirigentes, árbitros e outros agentes,
entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
futsal, nos órgãos de comunicação social regionais e
nacionais;
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Clube Desportivo Curral das Freiras, até ao
limite máximo de 1.800,00 € (mil e oitocentos
euros), nos seguintes termos:
Deslocações

Competição
Regional

Viagens

1.0000,00 €

Diária

800,00 €

Total

1.800,00€

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada numa única prestação.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.TT.00 - projeto 50698 - Apoio às Deslocações Aéreas e Marítimas
inerentes à participação das equipas em Campeonatos Regionais, Nacionais e Internacionais, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

regionais, constituiriam uma forte limitação à livre
participação dos praticantes desportivos e clubes nos
campeonatos nacionais não profissionais, em representação
da RAM;
Considerando que as mencionadas participações são
oneradas pelo facto da sede social da Associação
Desportiva Cultural e Recreativa Bairro da Argentina se
situar numa região insular e ultraperiférica;
Considerando que o princípio da continuidade territorial
não está a ser salvaguardado pelo Estado Português.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 8 de
maio de 2014, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4, 5 e 7 do
artigo 34.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 31-A/2013/M, de 31 de dezembro, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2014, 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, artigos 9.º e 57.º
do Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M,
de 11 de janeiro, a Resolução n.º 810/2012, de 6
de setembro, que aprova o Regulamento de
Apoio ao Desporto na Região Autónoma da
Madeira, retificada pela Resolução n.º 865/2012,
de 27 de setembro e pela Resolução
n.º 905/2012, de 11 de outubro e aditada pela
Resolução n.º 1046/2012, de 6 de dezembro, a
Portaria n.º 1/2013, de 11 de janeiro, que aprova
o Plano Regional de Apoio ao Desporto, alterada
e republicada pela Portaria n.º 29-B/2014, de 27
de fevereiro, a alínea i) do n.º 1 do artigo 5.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 14/2012/M,
de 26 de junho, que aprovou a orgânica da
Direção Regional de Juventude e Desporto,
alterado e republicado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2014/M, de 31 de janeiro,
e alínea l) do n.º 1 do Despacho n.º 20-A/2014, de 31 de janeiro, autorizar a celebração
de um contrato-programa de desenvolvimento
desportivo com a Associação Desportiva
Cultural e Recreativa Bairro da Argentina, tendo
em vista os encargos decorrentes com as
deslocações (viagens e diária) de agentes
desportivos, necessários à concretização da
participação do Clube nos Campeonatos
Regionais de futsal organizados pela respetiva
Associação, na época 2012/2013.

2.

Para a prossecução do objeto estabelecido na
cláusula 1.ª e dos objetivos e finalidades
específicas definidos na cláusula 2.ª, a DRJD
concede uma comparticipação financeira à
Associação Desportivo Cultural e Recreativa
Bairro da Argentina, até ao limite máximo de
1.800,00 € (mil e oitocentos euros), nos seguintes
termos:

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 461/2014
Considerando que a participação dos clubes nos
campeonatos regionais das modalidades coletivas
constituem uma forma de aferição e desenvolvimento das
competências dos atletas e equipas em competição;
Considerando que o desporto de rendimento constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pelas populações em geral;
Considerando que as atividades competitivas
organizadas pelas Associações implicam a deslocação de
praticantes, técnicos, dirigentes, árbitros e outros agentes,
entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
futsal, nos órgãos de comunicação social regionais e
nacionais;
Considerando que a Associação Desportiva Cultural e
Recreativa Bairro da Argentina pessoa coletiva de direito
privado, contribui, na sua área de intervenção, para a
prossecução da política desportiva adotada pelo Governo
Regional da Madeira;
Considerando que os custos dessas viagens, se tivessem
de ser assumidos diretamente pelas entidades desportivas
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Viagens

aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2014, conjugado com o
artigo 2.º, alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 3.º,
alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do
artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
regime jurídico de atribuição de comparticipações financeiras ao associativismo desportivo
na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, diploma que também estabelece as
bases do sistema desportivo da Região
Autónoma da Madeira e pelo Decreto Legislativo
Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, n.º 1
do artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, a Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o
Regulamento de Apoio ao Desporto na Região
Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro e pela
Resolução n.º 905/2012, de 11 de outubro e
aditada pela Resolução n.º 1046/2012, de 6 de
dezembro, a Portaria n.º 1/2013, de 11 de janeiro,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, alterada e republicada pela Portaria
n.º 29-B/2014, de 27 de fevereiro, a alínea i) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, que
aprovou a orgânica da Direção Regional de
Juventude e Desporto, alterado e republicado
pelo
Decreto
Regulamentar
Regional
n.º 2/2014/M, de 31 de janeiro, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 20-A/2014, de 31 de
janeiro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube de Tiro, Caça e Pesca da Madeira tendo
em vista a divulgação, promoção e organização
de modalidades sem enquadramento associativo
e a participação nos campeonatos ou provas
regionais e nacionais, na época desportiva
2012/2013.

1.000,00 €

Diária

800,00 €

Total

1.800,00 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada numa única prestação.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.TT.00 - projeto 50698 - Apoio às Deslocações Aéreas e Marítimas
inerentes à participação das equipas em Campeonatos Regionais, Nacionais e Internacionais, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 462/2014
Considerando que o Clube de Tiro, Caça e Pesca da
Madeira, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na
sua área de intervenção, para a prossecução da política
desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que não existe uma estrutura organizativa
ao nível associativo na modalidade de tiro desportivo,
podem ser contemplados os clubes que desenvolvam as
atividades nas modalidades em causa;
Considerando que as atividades desenvolvidas por este
Clube contribuem para o desenvolvimento integral dos
indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s)
modalidade(s);
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
pesca desportiva, tiro desportivo, tiro com armas de caça e
caça menor - santo huberto nos órgãos de comunicação
social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em
competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 8 de
maio de 2014, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4, 5 e 7 do
artigo 34.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 31-A/2013/M, de 31 de dezembro, que

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube de
Tiro, Caça Pesca da Madeira uma comparticipação financeira até ao limite máximo de
6.613,85 € (seis mil seiscentos e treze euros e
oitenta e cinco cêntimos), nos seguintes termos:
Modalidade sem enquadramento associativo
Apoio à
atividade

Tiro desportivo

804,07 €

Total da subvenção

804,07 €

Competição desportiva regional
Apoio à atividade
Total da subvenção

5.809,78 €
5.809,78 €
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3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada numa única prestação,
após validação e entrega do relatório de
execução desportiva e financeira.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.TT.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, bem
como na classificação orgânica 48.50.05.00 - 04.07.01.TT.00 - Projeto 50695 - Promoção e
Desenvolvimento das Modalidades Desportivas
Amadoras - do orçamento da Direção Regional
de Juventude e Desporto.

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

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, n.º 1 do artigo
57.º
do
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, a Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o
Regulamento de Apoio ao Desporto na Região
Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro e pela
Resolução n.º 905/2012, de 11 de outubro e
aditada pela Resolução n.º 1046/2012, de 6 de
dezembro, a Portaria n.º 1/2013, de 11 de janeiro,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, alterada e republicada pela Portaria
n.º 29-B/2014, de 27 de fevereiro, a alínea i) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, que
aprovou a orgânica da Direção Regional de
Juventude e Desporto, alterado e republicado
pelo
Decreto
Regulamentar
Regional
n.º 2/2014/M, de 31 de janeiro, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 20-A/2014, de 31 de
janeiro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube de Ténis do Funchal tendo em vista a
participação do Clube nos campeonatos ou
provas regionais de padel e ténis, na época
desportiva 2012/2013.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube de
Ténis do Funchal uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 9.556,27 €
(nove mil quinhentos e cinquenta e seis euros e
vinte e sete cêntimos).

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada numa única prestação
após validação e entrega do relatório de
execução desportiva e financeira.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.TT.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade

Resolução n.º 463/2014
Considerando que o Clube de Ténis do Funchal, pessoa
coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
intervenção, para a prossecução da política desportiva
adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
padel e ténis nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, constitui uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em
competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 8 de
maio de 2014, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4, 5 e 7 do
artigo 34.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 31-A/2013/M, de 31 de dezembro, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2014, 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

26 de maio de 2014
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n.º 1 do Despacho n.º 20-A/2014, de 31 de
janeiro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube Ténis de Mesa do Funchal tendo em vista
a participação do Clube nos campeonatos ou
provas regionais de ténis de mesa, na época
desportiva 2012/2013.

desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos - do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube Ténis
de Mesa do Funchal uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 1.609,08 €
(mil seiscentos e nove euros e oito cêntimos).

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada numa única prestação
após validação e entrega do relatório de
execução desportiva e financeira.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.TT.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 464/2014
Considerando que o Clube Ténis de Mesa do Funchal,
pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
intervenção, para a prossecução da política desportiva
adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
ténis de mesa nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, constitui uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em
competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 8 de
maio de 2014, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4, 5 e 7 do
artigo 34.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 31-A/2013/M, de 31 de dezembro, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2014, 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, n.º 1 do artigo
57.º
do
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, a Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o
Regulamento de Apoio ao Desporto na Região
Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro e pela
Resolução n.º 905/2012, de 11 de outubro e
aditada pela Resolução n.º 1046/2012, de 6 de
dezembro, a Portaria n.º 1/2013, de 11 de janeiro,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, alterada e republicada pela Portaria
n.º 29-B/2014, de 27 de fevereiro, a alínea i) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, que
aprovou a orgânica da Direção Regional de
Juventude e Desporto, alterado e republicado
pelo
Decreto
Regulamentar
Regional
n.º 2/2014/M, de 31 de janeiro, e alínea l) do

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 465/2014
Considerando que o Clube Ténis de Mesa de Santa
Teresinha, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na
sua área de intervenção, para a prossecução da política
desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
ténis de mesa nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, constitui uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em
competição.
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O Conselho do Governo reunido em plenário em 8 de
maio de 2014, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4, 5 e 7 do
artigo 34.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 31-A/2013/M, de 31 de dezembro, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2014, 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, n.º 1 do artigo
57.º
do
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, a Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o
Regulamento de Apoio ao Desporto na Região
Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro e pela
Resolução n.º 905/2012, de 11 de outubro e
aditada pela Resolução n.º 1046/2012, de 6 de
dezembro, a Portaria n.º 1/2013, de 11 de janeiro,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, alterada e republicada pela Portaria
n.º 29-B/2014, de 27 de fevereiro, a alínea i) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, que
aprovou a orgânica da Direção Regional de
Juventude e Desporto, alterado e republicado
pelo
Decreto
Regulamentar
Regional
n.º 2/2014/M, de 31 de janeiro, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 20-A/2014, de 31 de
janeiro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube Ténis de Mesa de Santa Teresinha tendo
em vista a participação do Clube nos
campeonatos ou provas regionais de ténis de
mesa, na época desportiva 2012/2013.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube Ténis
de Mesa de Santa Teresinha uma comparticipação financeira até ao limite máximo de
2.047,72 € (dois mil e quarenta e sete euros e
setenta e dois cêntimos).

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada numa única prestação
após validação e entrega do relatório de
execução desportiva e financeira.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.TT.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 466/2014
Considerando que o Clube Ténis de Mesa da Ponta do
Sol, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua
área de intervenção, para a prossecução da política
desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando o forte impacto das provas desportivas
de: padel, patinagem de velocidade, ténis, ténis de mesa e
trampolins nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, constitui uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em
competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 8 de
maio de 2014, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4, 5 e 7 do
artigo 34.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 31-A/2013/M, de 31 de dezembro, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2014, 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, n.º 1 do artigo
57.º
do
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, a Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o
Regulamento de Apoio ao Desporto na Região
Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro e pela
Resolução n.º 905/2012, de 11 de outubro e
aditada pela Resolução n.º 1046/2012, de 6 de

26 de maio de 2014
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dezembro, a Portaria n.º 1/2013, de 11 de janeiro,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, alterada e republicada pela Portaria
n.º 29-B/2014, de 27 de fevereiro, a alínea i) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, que
aprovou a orgânica da Direção Regional de
Juventude e Desporto, alterado e republicado
pelo
Decreto
Regulamentar
Regional
n.º 2/2014/M, de 31 de janeiro, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 20-A/2014, de 31 de
janeiro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube Ténis de Mesa da Ponta do Sol tendo em
vista a participação do Clube nos campeonatos
ou provas regionais de padel, patinagem de
velocidade, ténis, ténis de mesa e trampolins, na
época desportiva 2012/2013.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede o Clube Ténis
de Mesa da Ponta do Sol uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 7.270,84 €
(sete mil, duzentos e setenta euros e oitenta e
quatro cêntimos).

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada numa única prestação
após validação e entrega do relatório de
execução desportiva e financeira.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.TT.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos - do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

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

Considerando o forte impacto das provas desportivas
de: bilhar e futebol nos órgãos de comunicação social
regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, constitui uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em
competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 8 de
maio de 2014, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4, 5 e 7 do
artigo 34.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 31-A/2013/M, de 31 de dezembro, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2014, 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, n.º 1 do artigo
57.º
do
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, a Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o
Regulamento de Apoio ao Desporto na Região
Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro e pela
Resolução n.º 905/2012, de 11 de outubro e
aditada pela Resolução n.º 1046/2012, de 6 de
dezembro, a Portaria n.º 1/2013, de 11 de janeiro,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, alterada e republicada pela Portaria
n.º 29-B/2014, de 27 de fevereiro, a alínea i) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, que
aprovou a orgânica da Direção Regional de
Juventude e Desporto, alterado e republicado
pelo
Decreto
Regulamentar
Regional
n.º 2/2014/M, de 31 de janeiro, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 20-A/2014, de 31 de
janeiro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube Sport Juventude de Gaula tendo em vista a
participação do Clube nos campeonatos ou
provas regionais de bilhar e futebol, na época
desportiva 2012/2013.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube Sport
Juventude de Gaula uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 11.845,65 €
(onze mil, oitocentos e quarenta e cinco euros e
sessenta e cinco cêntimos).

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada numa única prestação
após validação e entrega do relatório de
execução desportiva e financeira.

Resolução n.º 467/2014
Considerando que o Clube Sport Juventude de Gaula,
pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
intervenção, para a prossecução da política desportiva
adotada pelo Governo Regional da Madeira;
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4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.TT.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.

57.º
do
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, a Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o
Regulamento de Apoio ao Desporto na Região
Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro e pela
Resolução n.º 905/2012, de 11 de outubro e
aditada pela Resolução n.º 1046/2012, de 6 de
dezembro, a Portaria n.º 1/2013, de 11 de janeiro,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, alterada e republicada pela Portaria
n.º 29-B/2014, de 27 de fevereiro, a alínea i) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, que
aprovou a orgânica da Direção Regional de
Juventude e Desporto, alterado e republicado
pelo
Decreto
Regulamentar
Regional
n.º 2/2014/M, de 31 de janeiro, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 20-A/2014, de 31 de
janeiro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube Salão de Bilhares Quinta Falcão tendo em
vista a participação do Clube nos campeonatos
ou provas regionais de bilhar, na época
desportiva 2012/2013.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube Salão
de Bilhares Quinta Falcão uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 502,95 €
(quinhentos e dois euros e noventa e cinco
cêntimos).

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada numa única prestação
após validação e entrega do relatório de
execução desportiva e financeira.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.TT.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 468/2014
Considerando que o Clube Salão de Bilhares Quinta
Falcão, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua
área de intervenção, para a prossecução da política
desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
bilhar nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, constitui uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em
competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 8 de
maio de 2014, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4, 5 e 7 do
artigo 34.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 31-A/2013/M, de 31 de dezembro, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2014, 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, n.º 1 do artigo

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

26 de maio de 2014
Resolução n.º 469/2014

Considerando que o Clube Portugal Telecom, pessoa
coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
intervenção, para a prossecução da política desportiva
adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando o forte impacto das provas desportivas
de: orientação e triatlo nos órgãos de comunicação social
regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, constitui uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em
competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 8 de
maio de 2014, resolveu:
1.

2.

13

Número 76

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4, 5 e 7 do
artigo 34.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 31-A/2013/M, de 31 de dezembro, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2014, 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, n.º 1 do artigo
57.º
do
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, a Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o
Regulamento de Apoio ao Desporto na Região
Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro e pela
Resolução n.º 905/2012, de 11 de outubro e
aditada pela Resolução n.º 1046/2012, de 6 de
dezembro, a Portaria n.º 1/2013, de 11 de janeiro,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, alterada e republicada pela Portaria
n.º 29-B/2014, de 27 de fevereiro, a alínea i) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, que
aprovou a orgânica da Direção Regional de
Juventude e Desporto, alterado e republicado
pelo
Decreto
Regulamentar
Regional
n.º 2/2014/M, de 31 de janeiro, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 20-A/2014, de 31 de
janeiro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube Portugal Telecom tendo em vista a
participação do Clube nos campeonatos ou
provas regionais de orientação e triatlo, na época
desportiva 2012/2013.
Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube
Portugal
Telecom
uma
comparticipação
financeira até ao limite máximo de 826,27 €
(oitocentos e vinte e seis euros e vinte e sete
cêntimos).

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada numa única prestação
após validação e entrega do relatório de
execução desportiva e financeira.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.TT.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 470/2014
Considerando que o Clube Naval do Seixal, pessoa
coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
intervenção, para a prossecução da política desportiva
adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
canoagem e vela nos órgãos de comunicação social
regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em
competição;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolvem em vários níveis, da
competição regional à internacional, e requerem
intervenções que vão desde os encargos com o
funcionamento administrativo e desportivo passando, entre
outras intervenções, pela organização de eventos.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 8 de
maio de 2014, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4, 5 e 7 do
artigo 34.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 31-A/2013/M, de 31 de dezembro, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2014, conjugado com o
artigo 2.º, alíneas a) e f) do n.º 1 do artigo 3.º,
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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, n.º 1 do artigo
57.º
do
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, a Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o
Regulamento de Apoio ao Desporto na Região
Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro e pela
Resolução n.º 905/2012, de 11 de outubro e
aditada pela Resolução n.º 1046/2012, de 6 de
dezembro, a Portaria n.º 1/2013, de 11 de janeiro,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, alterada e republicada pela Portaria
n.º 29-B/2014, de 27 de fevereiro, a alínea i) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, que
aprovou a orgânica da Direção Regional de
Juventude e Desporto, alterado e republicado
pelo
Decreto
Regulamentar
Regional
n.º 2/2014/M, de 31 de janeiro, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 20-A/2014, de 31 de
janeiro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube Naval do Seixal tendo em vista a
participação nos campeonatos ou provas
regionais e nacionais, e à organização de
eventos, na época desportiva 2012/2013.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube
Naval do Seixal, uma comparticipação financeira
até ao limite máximo de 4.880,12 € (quatro mil
oitocentos e oitenta euros e doze cêntimos), nos
seguintes termos:
Competição desportiva regional
3.883,73 €

Apoio à atividade
Total da subvenção

3.883,73 €

Eventos
Eventos Desportivos

Encontro Internacional de
Canyoning
Total

996,39 €
996,39 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada numa única prestação
após validação e entrega do relatório de
execução desportiva e financeira.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.TT.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 471/2014
Considerando que o Clube O Cantinho dos Amigos,
pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
intervenção, para a prossecução da política desportiva
adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
bilhar nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, constitui uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em
competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 8 de
maio de 2014, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4, 5 e 7 do
artigo 34.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 31-A/2013/M, de 31 de dezembro, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2014, 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, n.º 1 do artigo
57.º
do
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, a Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o
Regulamento de Apoio ao Desporto na Região
Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro e pela
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Resolução n.º 905/2012, de 11 de outubro e
aditada pela Resolução n.º 1046/2012, de 6 de
dezembro, a Portaria n.º 1/2013, de 11 de janeiro,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, alterada e republicada pela Portaria
n.º 29-B/2014, de 27 de fevereiro, a alínea i) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, que
aprovou a orgânica da Direção Regional de
Juventude e Desporto, alterado e republicado
pelo
Decreto
Regulamentar
Regional
n.º 2/2014/M, de 31 de janeiro, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 20-A/2014, de 31 de
janeiro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube O Cantinho dos Amigos tendo em vista a
participação do Clube nos campeonatos ou
provas regionais de bilhar, na época desportiva
2012/2013.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube O
Cantinho dos Amigos uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 502,95 €
(quinhentos e dois euros e noventa e cinco
cêntimos).

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada numa única prestação
após validação e entrega do relatório de
execução desportiva e financeira.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2014.

5.

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

6.

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

7.
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A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
48.50.05.00-04.07.01.TT.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 472/2014
Considerando que o Clube Naval do Funchal, pessoa
coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
intervenção, para a prossecução da política desportiva
adotada pelo Governo Regional da Madeira;

Considerando que não existe uma estrutura organizativa
ao nível associativo na modalidade de atividades
subaquáticas, podem ser contemplados os clubes que
desenvolvam as atividades nas modalidades em causa;
Considerando que as atividades desenvolvidas por este
Clube contribuem para o desenvolvimento integral dos
indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s)
modalidade(s);
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
águas abertas, canoagem, jet ski, judo, karaté, natação pura,
pesca desportiva e vela nos órgãos de comunicação social
regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que o desporto de alto rendimento
constitui igualmente um veículo de divulgação dos
benefícios da prática desportiva e um meio de promoção da
sua prática pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, bem como a participação
dos clubes nos campeonatos nacionais não profissionais nas
modalidades coletivas e individuais, constituem uma forma
de aferição das competências dos atletas e equipas em
competição;
Considerando que a participação nos campeonatos
nacionais constitui um veículo promocional da Região
Autónoma da Madeira no espaço nacional;
Considerando que a mencionada participação é onerada
pelo facto da sede social do clube se situar numa região
insular e ultraperiférica;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolvem em vários níveis, da
competição regional à internacional, e requerem
intervenções que vão desde os encargos com o
funcionamento administrativo e desportivo passando, entre
outras intervenções, pela organização de eventos, pelo
apoio específico aos praticantes com melhores níveis de
rendimento e pela formação dos agentes envolvidos na
modalidade.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 8 de
maio de 2014, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4, 5 e 7 do
artigo 34.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 31-A/2013/M, de 31 de dezembro, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2014, conjugado com o
artigo 2.º, alíneas a), b), d) e f) do n.º 1 do artigo
3.º, alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do
artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o
regime jurídico de atribuição de comparticipações financeiras ao associativismo desportivo
na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de
11 de janeiro, diploma que também estabelece as
bases do sistema desportivo da Região
Autónoma da Madeira e pelo Decreto Legislativo
Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, n.º 1
do artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, a Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o
Regulamento de Apoio ao Desporto na Região
Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro e pela
Resolução n.º 905/2012, de 11 de outubro e
aditada pela Resolução n.º 1046/2012, de 6 de
dezembro, a Portaria n.º 1/2013, de 11 de janeiro,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
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Desporto, alterada e republicada pela Portaria
n.º 29-B/2014, de 27 de fevereiro, a alínea i) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, que
aprovou a orgânica da Direção Regional de
Juventude e Desporto, alterado e republicado
pelo
Decreto
Regulamentar
Regional
n.º 2/2014/M, de 31 de janeiro, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 20-A/2014, de 31 de
janeiro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube Naval do Funchal tendo em vista a
divulgação, promoção e organização de modalidades sem enquadramento associativo, a
participação nos campeonatos ou provas
regionais e nacionais, o apoio aos atletas de alto
rendimento e à organização de eventos, na época
desportiva 2012/2013.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube
Naval do Funchal uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 115.775,97 €
(cento e quinze mil setecentos e setenta e cinco
euros e noventa e sete cêntimos), nos seguintes
termos:

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada em três prestações após
validação e entrega do relatório de execução
desportiva e financeira.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2014.

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
48.90.05.00-04.07.01.TT.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, bem
como na classificação orgânica 48.50.05.00 - 04.07.01.TT.00 - Projeto 50695 - Promoção e
Desenvolvimento das Modalidades Desportivas
Amadoras - do orçamento da Direção Regional
de Juventude e Desporto.

Modalidade sem enquadramento associativo
Atividades
Subaquáticas

Apoio à atividade

1.159,83 €
1.159,83 €

Total

Competição desportiva regional
61.612,28 €

Apoio à atividade

61.612,28 €

Total

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 473/2014

Competição desportiva nacional
Apoio à atividade

Atletas de alto rendimento

Natação (masculino)

17.613,92 €

Natação (feminino)

16.956,53 €

David Ruben Sousa
Fernandes
Gonçalo José Nunes
Neves
Rodolfo Miguel
Nunes Neves
Helena Isabel Neves
Reinold
Rodrigues
Pedro Miguel Corte
Moura
Total

4.571,35 €
1.701,12 €
1.701,12 €

5.714,20 €
4.571,35 €
52.829,59 €

Eventos
Eventos Desportivos

Campeonato Nacional de
Windsurf 2013
Total

174,27 €
174,27 €

Considerando que o Clube Naval do Funchal, pessoa
coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
intervenção, para a prossecução da política desportiva
adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que a sustentação das atividades
desenvolvidas pelo clube se desenvolvem em vários níveis,
passando, pela formação dos agentes envolvidos na
modalidade,
Considerando que a formação de recursos humanos no
desporto constitui oportunidade de desenvolvimento e
valorização contínua desses mesmos recursos.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 8 de
maio de 2014, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4, 5 e 7 do
artigo 34.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 31-A/2013/M, de 31 de dezembro, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2014, conjugado com o
artigo 2.º, alíneas a) e d) 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
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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, n.º 1 do artigo
57.º
do
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, a Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o
Regulamento de Apoio ao Desporto na Região
Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro e pela
Resolução n.º 905/2012, de 11 de outubro e
aditada pela Resolução n.º 1046/2012, de 6 de
dezembro, a Portaria n.º 1/2013, de 11 de janeiro,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, alterada e republicada pela Portaria
n.º 29-B/2014, de 27 de fevereiro, a alínea i) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, que
aprovou a orgânica da Direção Regional de
Juventude e Desporto, alterado e republicado
pelo
Decreto
Regulamentar
Regional
n.º 2/2014/M, de 31 de janeiro, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 20-A/2014, de 31 de
janeiro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube Naval do Funchal, tendo em vista a
organização de formação de recursos humanos,
na época desportiva 2012/2013.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube
Naval do Seixal uma comparticipação financeira
até ao limite máximo de 4.616,27 € (quatro mil,
seiscentos e dezasseis euros e vinte e sete
cêntimos), nos seguintes termos:
Formação de Recursos
Humanos
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Eventos
Congresso: "Desporto e
o Mar"
Total

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 474/2014
Considerando que o Madeira Squash Clube, pessoa
coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
intervenção, para a prossecução da política desportiva
adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
squash nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em
competição;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolvem em vários níveis, da
competição regional à internacional, e requerem
intervenções que vão desde os encargos com o
funcionamento administrativo e desportivo passando, entre
outras intervenções, pela organização de eventos e pela
formação dos agentes envolvidos na modalidade.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 8 de
maio de 2014, resolveu:
1.

4.616,27 €
4.616,27 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada numa única prestação,
após validação e entrega do relatório de
execução desportiva e financeira.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2014.

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
48.90.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4, 5 e 7 do
artigo 34.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 31-A/2013/M, de 31 de dezembro, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2014, conjugado com o
artigo 2.º, alíneas a), d) e f) 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, n.º 1 do artigo
57.º
do
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, a Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o
Regulamento de Apoio ao Desporto na Região
Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro e pela
Resolução n.º 905/2012, de 11 de outubro e
aditada pela Resolução n.º 1046/2012, de 6 de
dezembro, a Portaria n.º 1/2013, de 11 de janeiro,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, alterada e republicada pela Portaria
n.º 29-B/2014, de 27 de fevereiro, a alínea i) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, que
aprovou a orgânica da Direção Regional de
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Juventude e Desporto, alterado e republicado
pelo
Decreto
Regulamentar
Regional
n.º 2/2014/M, de 31 de janeiro, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 20-A/2014, de 31 de
janeiro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Madeira Squash Clube tendo em vista a
participação nos campeonatos ou provas
regionais e nacionais e à organização de eventos,
na época desportiva 2012/2013.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Madeira
Squash Clube uma comparticipação financeira
até ao limite máximo de 1.919.48 (mil
novecentos e dezanove euros e quarenta e oito
cêntimos), nos seguintes termos:
Competição desportiva regional
580,97 €

Apoio à atividade

Formação de Recursos
Humanos

Considerando que o Clube Escola “O Liceu”, pessoa
coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
intervenção, para a prossecução da política desportiva
adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando o forte impacto das provas desportivas
de: águas abertas, natação pura e voleibol nos órgãos de
comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, constitui uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em
competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 8 de
maio de 2014, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4, 5 e 7 do
artigo 34.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 31-A/2013/M, de 31 de dezembro, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2014, 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, n.º 1 do artigo
57.º
do
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, a Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o
Regulamento de Apoio ao Desporto na Região
Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro e pela
Resolução n.º 905/2012, de 11 de outubro e
aditada pela Resolução n.º 1046/2012, de 6 de
dezembro, a Portaria n.º 1/2013, de 11 de janeiro,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, alterada e republicada pela Portaria
n.º 29-B/2014, de 27 de fevereiro, a alínea i) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, que
aprovou a orgânica da Direção Regional de
Juventude e Desporto, alterado e republicado
pelo
Decreto
Regulamentar
Regional
n.º 2/2014/M, de 31 de janeiro, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 20-A/2014, de 31 de
janeiro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube Escola “O Liceu” tendo em vista a
participação do Clube nos campeonatos ou
provas regionais de águas abertas, natação pura e
voleibol, na época desportiva 2012/2013.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube
Escola “O Liceu” uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 1.721,05 €
(mil setecentos e vinte e um euros e cinco
cêntimos).

580,97 €

Total

Eventos Desportivos

Resolução n.º 475/2014

Eventos
Torneio Internacional da
Madeira
Curso de treinadores
Total

1338,51 €
1.200,00 €
1.338,51 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada numa única prestação
após validação e entrega do relatório de
execução desportiva e financeira.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.TT.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos - do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
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3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada numa única prestação
após validação e entrega do relatório de
execução desportiva e financeira.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.TT.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.

artigo 2.º, alíneas a) e f) 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, n.º 1 do artigo
57.º
do
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, a Resolução
n.º 810/2012, de 6 de setembro, que aprova o
Regulamento de Apoio ao Desporto na Região
Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução
n.º 865/2012, de 27 de setembro e pela
Resolução n.º 905/2012, de 11 de outubro e
aditada pela Resolução n.º 1046/2012, de 6 de
dezembro, a Portaria n.º 1/2013, de 11 de janeiro,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, alterada e republicada pela Portaria
n.º 29-B/2014, de 27 de fevereiro, a alínea i) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 14/2012/M, de 26 de junho, que
aprovou a orgânica da Direção Regional de
Juventude e Desporto, alterado e republicado
pelo
Decreto
Regulamentar
Regional
n.º 2/2014/M, de 31 de janeiro, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 20-A/2014, de 31 de
janeiro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube Desportivo e Recreativo Santanense tendo
em vista a participação nos campeonatos ou
provas regionais e nacionais, e à organização de
eventos, na época desportiva 2012/2013.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 476/2014
Considerando que o Clube Desportivo e Recreativo
Santanense, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na
sua área de intervenção, para a prossecução da política
desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
andebol, basquetebol, bilhar, esgrima, futsal e patinagem de
velocidade nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos
campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em
competição;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolvem em vários níveis, da
competição regional à internacional, e requerem
intervenções que vão desde os encargos com o
funcionamento administrativo e desportivo passando, entre
outras intervenções, pela organização de eventos.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 8 de
maio de 2014, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 4, 5 e 7 do
artigo 34.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 31-A/2013/M, de 31 de dezembro, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2014, conjugado com o

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube
Desportivo e Recreativo Santanense, uma
comparticipação financeira até ao limite máximo
de 9.175,00 € (Nove mil cento e setenta e cinco
euros), nos seguintes termos:
Competição desportiva regional
7.866.84 €

Apoio à atividade
Total da subvenção

7.866.84 €

Eventos
Eventos Desportivos

3.

Taça da Europa de Patinagem
de Velocidade

1.308,16 €

Total

1.308,16 €

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada numa única prestação
após validação e entrega do relatório de
execução desportiva e financeira.
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4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.TT.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos - do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

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

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

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

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

A estes valores acresce o imposto devido.

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

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

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

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

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

Preço deste número: €6,70 (IVA incluído)

