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2.

Resolução n.º 1032/2014
Considerando que a Academia de Bilhar Salão de Jogos
3 JJJ, 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 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
pool e pool português 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 13 de
novembro 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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Academia de Bilhar Salão de
Jogos 3 JJJ tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2013/2014.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede a Academia de
Bilhar Salão de Jogos 3 JJJ uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 680,25 €
(seiscentos e oitenta euros e vinte e cinco
cêntimos), nos seguintes termos;
680,25 €
680,25 €

Competição Desportiva Regional
Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419717.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1033/2014
Considerando que a Associação e Academia de Bilhar
Miguel Silva, 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
pool e pool português 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;

20 de novembro de 2014

O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro de 2014, resolveu:
1.

2.

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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 e Academia de
Bilhar Miguel Silva tendo em vista a
participação nos campeonatos ou provas
regionais na época desportiva 2013/2014.
Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede à Academia de
Bilhar Miguel Silva uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 433,83 €
(quatrocentos e trinta e três euros e oitenta e três
cêntimos), nos seguintes termos;

Competição Desportiva Regional
Total
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433,83 €
433,83 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419715.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1034/2014
Considerando que o Académico Clube Desportivo 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 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
andebol nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando 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 13 de
novembro 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
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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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Académico Clube Desportivo
do Funchal tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2013/2014.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Académico
Clube Desportivo do Funchal uma comparticipação financeira até ao limite máximo de
11.180,54 € (onze mil, cento e oitenta euros e
cinquenta e quatro cêntimos), nos seguintes
termos;

Considerando que o Académico Marítimo Madeira
Andebol SAD, 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 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
andebol nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando 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 13 de
novembro 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
c) 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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Académico Marítimo Madeira
Andebol SAD tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2013/2014.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Académico
Marítimo Madeira Andebol SAD uma comparticipação financeira até ao limite máximo de

11.180,54 €
11.180,54 €

Competição Desportiva Regional
Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419719.

Presidência

Resolução n.º 1035/2014

tem

o

compromisso

do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
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7.721,65 € (sete mil setecentos e vinte e um
euros e sessenta e cinco cêntimos), nos seguintes
termos;

O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro 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 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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Aeroclube da Madeira tendo
em vista a divulgação, promoção e organização
de modalidades sem enquadramento associativo,
a participação nos campeonatos ou provas
regionais, na época desportiva 2013/2014.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Aeroclube
da Madeira uma comparticipação financeira até
ao limite máximo de 4.708,69 € (quatro mil
setecentos e oito euros e sessenta e nove
cêntimos), nos seguintes termos:

7.721,65 €
7.721,65 €

Competição Desportiva Regional
Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.01.02.00.00 - projeto 50694 - apoio à competição desportiva nacional em
diversas modalidades desportivas coletiva - do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419721.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1036/2014
Considerando que o Aeroclube 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 as atividades desenvolvidas por este
Clube contribuem para o desenvolvimento integral dos
indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s)
modalidade(s);
Considerando que não existe uma estrutura organizativa
ao nível associativo na modalidade de automodelismo e
aeromodelismo, podem ser contemplados os clubes que
desenvolvam as atividades nas modalidades em causa;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
automodelismo e aeromodelismo 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.

Competição Desportiva Regional
Modalidades sem
Automodelismo e
enquadramento associativo
Aeromodelismo
Total

686,77 €
4.021,92 €
4.708,69 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
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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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - 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 - 04.07.01.00.00 - Projeto 50695 - Promoção e
Desenvolvimento das Modalidades Desportivas
Amadoras - do orçamento da Direção Regional
de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419787.

tem

o

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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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
Galomar tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais na época
desportiva 2013/2014.

compromisso

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

2.

Resolução n.º 1037/2014
Considerando que a Associação Desportiva Galomar,
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 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
ténis de mesa, squash e basquetebol nos órgãos de
comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando 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 13 de
novembro 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

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Associação
Desportiva Galomar uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 12.179,52 €
(doze mil cento e setenta e nove euros e
cinquenta e dois cêntimos), nos seguintes termos;

Competição Desportiva Regional
Total

12.179,52 €
12.179,52 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - 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.
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tem

o

compromisso

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

desportivo com a Associação Desportiva de
Muay Thai da Madeira tendo em vista a
divulgação e participação nos campeonatos ou
provas regionais, na época desportiva 2013/2014.
2.

Resolução n.º 1038/2014
Considerando que a Associação Desportiva de Muay
Thai 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 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
Muay Thai 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 13 de
novembro 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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede a Associação
Desportiva de Muay Thai da Madeira, uma
comparticipação financeira até ao limite máximo
de 2.221,97 € (dois mil duzentos e vinte e um
euros e noventa e sete cêntimos), nos seguintes
termos;
2.221,97 €
2.221,97 €

Competição Desportiva Regional
Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos - do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419725.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1039/2014
Considerando que a Associação Desportiva São Roque
do Faial, 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
futsal nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;

12

20 de novembro de 2014

Número 179

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 13 de
novembro de 2014, resolveu:
1.

2.

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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 São
Roque do Faial tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2013/2014.
Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede a Associação
Desportiva São Roque do Faial uma
comparticipação financeira até ao limite máximo
de 540,38 € (quinhentos e quarenta euros e trinta
e oito cêntimos), nos seguintes termos:

Competição Desportiva Regional
Total

540,38 €
540,38 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419729.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1040/2014
Considerando que a Associação Náutica de Câmara de
Lobos, 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 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
canoagem, jet ski e pesca desportiva nos órgãos de
comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando 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 13 de
novembro 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
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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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Náutica de Câmara
de Lobos tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2013/2014.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede a Associação
Náutica
de
Câmara
de
Lobos
uma
comparticipação financeira até ao limite máximo
de 14.788,64 € (catorze mil, setenta e oitenta e
oito euros e sessenta e quatro cêntimos), nos
seguintes;

Competição Desportiva Regional
Total
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14.788,64 €
14.788,64 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos - do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419732.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1041/2014
Considerando que a Associação Shotokan Kokusai
Karaté - Santo António, 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 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
karaté nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando 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 13 de
novembro 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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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
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desportivo com a Associação Shotokan Kokusai
Karaté - Santo António tendo em vista a
participação nos campeonatos ou provas
regionais, na época desportiva 2013/2014.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede a Associação
Shotokan Kokusai Karaté - Santo António uma
comparticipação financeira até ao limite máximo
de 1.637,29 € (mil, seiscentos e trinta e sete
euros e vinte e nove cêntimos), nos seguintes
termos:

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 13 de
novembro 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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Basquete Clube do Porto Santo
tendo em vista a participação nos campeonatos
ou provas regionais, na época desportiva
2013/2014.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Basquete
Clube do Porto Santo uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 51,04 €
(cinquenta e um euros e quatro cêntimos), nos
seguintes termos:

1.637,29 €
1.637,29 €

Competição Desportiva Regional
Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos - do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419734.

tem

o

compromisso

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

Competição Desportiva Regional
Total

51,04 €
51,04 €

Resolução n.º 1042/2014
Considerando que o Basquete Clube do Porto Santo,
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
basquetebol nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
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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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Centro Cultural e Desportivo
da Câmara Municipal do Funchal tendo em vista
a participação nos campeonatos ou provas
regionais, na época desportiva 2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419735.

tem

o

compromisso

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

2.

Resolução n.º 1043/2014
Considerando que o Centro Cultural e Desportivo da
Câmara Municipal 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 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, atletismo e trail-runing 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 13 de
novembro 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

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Centro
Cultural e Desportivo da Câmara Municipal do
Funchal uma comparticipação financeira até ao
limite máximo de 494,92 € (quatrocentos e
noventa e quatro euros e noventa e dois
cêntimos), nos seguintes termos:

Competição Desportiva Regional
Total

494,92 €
494,92 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - 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.
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8.

A presente despesa
n.º CY51419737.

tem

o

compromisso

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

dos Canhas tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2013/2014.
2.

Resolução n.º 1044/2014
Considerando que o Centro Cultural e Desportivo dos
Canhas, 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 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
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, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em
competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro 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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Centro Cultural e Desportivo

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Centro
Cultural e Desportivo dos Canhas uma
comparticipação financeira até ao limite máximo
de 2.138,20 € (dois mil, cento e trinta e oito
euros e vinte cêntimos), nos seguintes termos;
2.138,20€
2.138,20€

Competição Desportiva Regional
Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos - do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419738.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1045/2014
Considerando que o Centro Cultural e Desportivo
Trabalhadores Empresa de Eletricidade 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 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, pool e pool português nos órgãos de
comunicação social regionais;
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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 13 de
novembro de 2014, resolveu:
1.

2.
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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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Centro Cultural e Desportivo
Trabalhadores Empresa de Eletricidade da
Madeira tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2013/2014.
Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Centro
Cultural e Desportivo Trabalhadores Empresa de
Eletricidade da Madeira uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 1.414,99 €
(mil quatrocentos e catorze euros e noventa e
nove cêntimos), nos seguintes termos:

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos - do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419739.

3.

1.414,99 €
1.414,99 €

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1046/2014
Considerando que o Centro de Desporto, Cultura e
Recreio dos CTT - Correios, 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 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
pool, pool português, ténis e ténis de mesa nos órgãos de
comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando 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 13 de
novembro de 2014, resolveu:
1.

Competição Desportiva Regional
Total

tem

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
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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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Centro de Desporto, Cultura e
Recreio dos CTT - Correios tendo em vista a
participação nos campeonatos ou provas
regionais, na época desportiva 2013/2014.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Centro de
Desporto, Cultura e Recreio dos CTT - Correios
uma comparticipação financeira até ao limite
máximo de 631,12 € (seiscentos e trinta e um
euros e doze cêntimos), nos seguintes termos:

Competição Desportiva Regional
Total

3.

631,12 €
631,12 €

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade

desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos - do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.
8.

A presente despesa
n.º CY51419740.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1047/2014
Considerando que o CKC - Clube Karaté do Caniço,
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 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
karaté nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando 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, pelo
apoio específico aos praticantes com melhores níveis de
rendimento.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro 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
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aditada pela Resolução n.º 1046/2012, de 6 de
dezembro, a Portaria n.º 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 CKC - Clube Karaté do
Caniço, tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais, o apoio aos
atletas de alto rendimento, na época desportiva
2013/2014.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao CKC - Clube Karaté do Caniço, uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 24.004,16 €
(vinte e quatro mil e quatro euros e dezasseis
cêntimos), nos seguintes termos:
Competição Desportiva Regional

Atletas de Alto
Rendimento
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Resolução n.º 1048/2014

Considerando que o Clube de Atletismo 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 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
atletismo nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando 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 13 de
novembro 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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Atletismo do Funchal
tendo em vista a participação nos campeonatos
ou provas regionais, na época desportiva
2013/2014.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube de
Atletismo do Funchal uma comparticipação

17.747,18 €

Liliana Aveiro Félix
Sara Catarina Nóbrega Teixeira

6.256,98 €
24.004,16 €

Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419788.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
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financeira até ao limite máximo de 10.720,11€
(dez mil, setecentos e vinte euros e onze
cêntimos), nos seguintes termos:
10.720,11€
10.720,11€

Competição Desportiva Regional
Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos - do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419742.

tem

o

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.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro 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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Futebol Caniçal
tendo em vista a participação nos campeonatos
ou provas regionais, na época desportiva
2013/2014.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube de
Futebol Caniçal uma comparticipação financeira
até ao limite máximo de 46.731,26 € (quarenta e
seis mil setecentos e trinta e um euros e vinte e
seis cêntimos) nos seguintes termos;

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1049/2014
Considerando que o Clube de Futebol Caniçal, 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 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
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, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em
competição;

Competição Desportiva Regional
Apoio à Atividade da Competição Regional
da Divisão de Honra
Total

11.920,01 €
34.811,25 €
46.731,26 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2014.
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5.

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

6.

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

7.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419789.

tem

o

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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Futebol Carvalheiro
tendo em vista, a participação nos campeonatos
ou provas regionais, na época desportiva
2013/2014.

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1050/2014
2.
Considerando que o Clube de Futebol Carvalheiro,
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 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
ciclismo, futebol, pool português, pool 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, 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.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro 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

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube de
Futebol Carvalheiro uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 15.151,02 €
(quinze mil, cento e cinquenta e um euros e dois
cêntimos) nos seguintes termos:

Competição Desportiva Regional
Apoio à Atividade da Competição Regional
da Divisão de Honra
Total

1.503,64 €
13.647,38 €
15.151,02 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
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Desporto, 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 Futebol Formação da
Madeira tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2013/2014.

desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.
8.

A presente despesa
n.º CY51419790.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
2.
Resolução n.º 1051/2014
Considerando que o Clube de Futebol Formação 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 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
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, 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.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro 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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube de
Futebol
Formação
da
Madeira
uma
comparticipação financeira até ao limite máximo
de 7.006,91 € (sete mil e seis euros e noventa e
um cêntimos), nos seguintes termos:
7.006,91 €
7.006,91 €

Competição Desportiva Regional
Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419765.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1052/2014
Considerando que o Clube de Golfe Santo da Serra,
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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Considerando que não existe uma estrutura organizativa
ao nível associativo na modalidade de golfe, 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
golfe 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 13 de
novembro de 2014, resolveu:
1.
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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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Golfe Santo da Serra
tendo em vista a divulgação, promoção e
organização de modalidades sem enquadramento
associativo, a participação nos campeonatos ou
provas regionais, e à organização de eventos, na
época desportiva 2013/2014.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube de
Golfe Santo da Serra uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 32.489,73 €
(trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e nove
euros e setenta e três cêntimos), nos seguintes
termos:

Competição Desportiva Regional
Modalidades sem enquadramento
associativo

13.188,56 €
15.906,28 €

Golfe

Organização de Eventos

3.394,89 €
32.489,73 €

Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - 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 - 04.07.01.00.00 - Projeto 50695 - Promoção e
Desenvolvimento das Modalidades Desportivas
Amadoras - do orçamento da Direção Regional
de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419791.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1053/2014
Considerando que o Clube de Montanha 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: atletismo, orientação e trail-runing nos órgãos de
comunicação social regionais;
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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, 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 e pela
organização de eventos.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro de 2014, resolveu:
1.

2.

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,
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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Montanha do Funchal
tendo em vista a participação nos campeonatos
ou provas regionais, e à organização de eventos,
na época desportiva 2013/2014.
Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube de
Montanha do Funchal uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 9.378,63 €

(nove mil, trezentos e setenta e oito euros e
sessenta e três cêntimos), nos seguintes termos:
2.688,22 €
6.690,41 €
9.378,63 €

Competição Desportiva Regional
Organização de Eventos Desportivos
Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419792.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1054/2014
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 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
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, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em
competição;
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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.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro de 2014, resolveu:
1.

2.

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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 nos campeonatos
ou provas regionais, na época desportiva
2013/2014.
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 4.236,90 €
(quatro mil, duzentos e trinta e seis euros e
noventa cêntimos), nos seguintes termos:

Competição Desportiva Regional
Total
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4.236,90 €
4.236,90 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419744.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1055/2014
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 nas modalidades de tiro com armas de
caça, e santo huberto cães parar, 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
tiro aos pratos com armas de caça, pesca desportiva, tiro
com arco, tiro desportivo de precisão e santo huberto cães
parar 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 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 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, e pelo apoio
específico aos praticantes com melhores níveis de
rendimento.
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O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro de 2014, resolveu:
1.

2.

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 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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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, a participação nos
campeonatos ou provas regionais, o apoio aos
atletas de alto rendimento, na época desportiva
2013/2014.
Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube de
Tiro Caça e Pesca da Madeira uma comparticipação financeira até ao limite máximo de
6.587,26 € (seis mil quinhentos e oitenta e sete
euros e vinte e seis cêntimos) nos seguintes
termos:

Competição Desportiva Regional

2.671,25 €

Modalidades sem
enquadramento
associativo

Tiro com armas de caça
Santo Huberto cães parar

2.742,83 €

Atletas de Alto
Rendimento

João Domingos Vieira
de Sousa

1.173,18 €

Total

6.587,26 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - 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 - 04.07.01.00.00- Projeto 50695 - Promoção e
Desenvolvimento das Modalidades Desportivas
Amadoras - do orçamento da Direção Regional
de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419794.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1056/2014
Considerando que o Clube Desportivo Arco de São
Jorge, 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 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
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, 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.
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O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro de 2014, resolveu:
1.

2.

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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Arco de São
Jorge tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais na época
desportiva 2013/2014.
Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube
Desportivo Arco de São Jorge uma
comparticipação financeira até ao limite máximo
de 765,28 € (setecentos e sessenta e cinco euros e
vinte e oito cêntimos), nos seguintes termos:
Competição Desportiva Regional
Total
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765,28 €
765,28 €

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419745.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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.

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1057/2014
Considerando que o Clube Desportivo Barreirense,
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 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
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, 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.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro de 2014, resolveu:
1.

3.

tem

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
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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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Barreirense
tendo em vista, a participação nos campeonatos
ou provas regionais, na época desportiva
2013/2014.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube
Desportivo Barreirense uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 6.838,43 €
(seis mil oitocentos e trinta e oito euros e
quarenta e três cêntimos), nos seguintes termos:

Competição Desportiva Regional
Total

6.838,43 €
6.838,43 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419746.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1058/2014
Considerando que o Clube Desportivo Bartolomeu
Perestrelo, 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 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
andebol nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando 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.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro 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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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

20 de novembro de 2014

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 Bartolomeu
Perestrelo tendo em vista, a participação nos
campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2013/2014.
2.
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Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube
Desportivo
Bartolomeu
Perestrelo
uma
comparticipação financeira até ao limite máximo
de 20.859,17 € (vinte mil, oitocentos e cinquenta
e nove euros e dezassete cêntimos) nos seguintes
termos:
20.859,17 €
20.859,17 €

Competição Desportiva Regional
Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419747.

tem

o

indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s)
modalidade(s);
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
basquetebol e futsal nos órgãos de comunicação social
regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando 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 13 de
novembro 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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 a participação nos
campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2013/2014.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube
Desportivo
Curral
das
Freiras
uma
comparticipação financeira até ao limite máximo
de 939,88 € (novecentos e trinta e nove euros e
oitenta e oito cêntimos), nos seguintes termos:

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1059/2014
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 as atividades desenvolvidas por este
Clube contribuem para o desenvolvimento integral dos

Competição Desportiva Regional
Total

939,88 €
939,88 €
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3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos - do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419748.

tem

o

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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 da Ribeira
Brava tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2013/2014.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube
Desportivo
da
Ribeira
Brava
uma
comparticipação financeira até ao limite máximo
de 63.153,47 € (sessenta e três mil, cento e
cinquenta e três euros e quarenta e sete
cêntimos), nos seguintes termos:

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1060/2014
Considerando que o Clube Desportivo da Ribeira Brava,
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
futebol, futsal, patinagem artística e kickboxing 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, 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, entre outras
intervenções.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro de 2014, resolveu:

Competição Desportiva Regional
Apoio à Actividade
Competição Regional de Honra
Total

43.619,20 €
19.534,27 €
63.153,47 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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.
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6.

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

7.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos - do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419796.

tem

o

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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Cultural do
Porto Moniz tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2013/2014.

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1061/2014
Considerando que o Clube Desportivo e Cultural do
Porto Moniz, 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 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
todo o terreno, pesca desportiva, futebol e basquetebol nos
órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando 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.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro 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

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube
Desportivo e Cultural do Porto Moniz uma
comparticipação financeira até ao limite máximo
de 5.004,42 € (cinco mil e quatro euros e
quarenta e dois cêntimos), nos seguintes termos;

Competição Desportiva Regional
Total

5.004,42 €
5.004,42 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - 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.
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8.

A presente despesa
n.º CY51419751.

tem

o

compromisso

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

desportivo com o Clube Desportivo Escola
Francisco Franco tendo em vista a participação
nos campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2013/2014.
2.

Resolução n.º 1062/2014
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 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
basquetebol e futsal nos órgãos de comunicação social
regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando 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 13 de
novembro 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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube
Desportivo Escola Francisco Franco uma
comparticipação financeira até ao limite máximo
de 9.366,85 € (nove mil trezentos e sessenta e
seis euros e oitenta e cinco cêntimos), nos
seguintes termos;
9.366,85 €
9.366,85 €

Competição Desportiva Regional
Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos - do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419757.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1063/2014
Considerando que o Clube Desportivo Infante D.
Henrique, 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 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
andebol nos órgãos de comunicação social regionais;
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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.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro de 2014, resolveu:
1.

2.

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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Infante D.
Henrique tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2013/2014.
Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube
Desportivo
Infante
D.
Henrique
uma
comparticipação financeira até ao limite máximo
de 12.320,29 € (doze mil, trezentos e vinte euros
e vinte e nove cêntimos) nos seguintes termos:
Competição Desportiva Regional
Total
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12.320,29 €
12.320,29 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419759.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1064/2014
Considerando que o Clube Desportivo “Os Especiais”,
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 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
basquetebol em cadeiras de rodas, basquetebol, atletismo,
ténis de mesa, basquetebol trissomia 21, 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 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 sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolvem em vários níveis, da
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competição regional à internacional, e requerem
intervenções que vão desde os encargos com o
funcionamento administrativo e desportivo e pelo apoio
específico aos praticantes com melhores níveis de
rendimento.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro de 2014, resolveu:
1.

2.

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) do n.º 1 do artigo 3.º, alíneas
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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 “Os
Especiais” tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais, o apoio aos
atletas de alto rendimento na época desportiva
2013/2014.
Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube
Desportivo “Os Especiais” uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 3.139,67 €
(três mil, cento e trinta e nove euros e sessenta e
sete cêntimos) nos seguintes termos:

Competição Desportiva Regional
Atletas de
Samuel Rafael Faria Teixeira de Freitas
Alto
Rendimento Francisco Samuel Ferreira Gouveia
Total

3.

793,31 €
1.173,18 €
1.173,18 €
3.139,67 €

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419795.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1065/2014
Considerando que o Clube Desportivo Portosantense,
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 as atividades desenvolvidas por este
Clube contribuem para o desenvolvimento integral dos
indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s)
modalidade(s);
Considerando que não existe uma estrutura organizativa
ao nível associativo na modalidade de golfe, podem ser
contemplados os clubes que desenvolvam as atividades nas
modalidades em causa;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
futebol e golfe 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 13 de
novembro 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 b)do n.º 1 do artigo 3.º,
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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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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
Portosantense tendo em vista a divulgação,
promoção e organização de modalidades sem
enquadramento associativo e a participação nos
campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2013/2014.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube
Desportivo Portosantense uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 112.477,67 €
(cento e doze mil, quatrocentos e sessenta e sete
euros e sessenta e sete cêntimos), nos seguintes
termos:

Competição Desportiva Regional Divisão de
Honra
Competição Desportiva Regional
Modalidades sem enquadramento
associativo
Golfe
Total

3.
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108.611,11€
2.077,73 €
1.788,83 €
112.477,67 €

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - 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 - 04.07.01.00.00- Projeto 50695 - Promoção e
Desenvolvimento das Modalidades Desportivas
Amadoras - do orçamento da Direção Regional
de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419798.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1066/2014
Considerando que o Clube Desportivo Santa Rita,
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 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
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, 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.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro 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
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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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Santa Rita
tendo em vista, a participação nos campeonatos
ou provas regionais, na época desportiva
2013/2014.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube
Desportivo Santa Rita uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 765,28 €
(setecentos e sessenta e cinco euros e vinte e oito
cêntimos), nos seguintes termos:
Competição Desportiva Regional
Total

765,28 €
765,28 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419760.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1067/2014
Considerando que o Clube Desportivo Unidos da
Camacha, 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: esgrima, pool português, natação pura, futsal e
taekwondo 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 13 de
novembro 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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Unidos da
Camacha tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2013/2014.
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Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube
Desportivo
Unidos
da
Camacha
uma
comparticipação financeira até ao limite máximo
de 2.692,92 € (dois mil, seiscentos e noventa e
dois euros e noventa e dois cêntimos), nos
seguintes termos:
2.692,92 €
2.692,92 €

Competição Desportiva Regional
Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419761.

tem

o

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.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro 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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 da Levada (CEL)
tendo em vista a participação nos campeonatos
ou provas regionais, na época desportiva
2013/2014.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube
Escola da Levada (CEL) uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 3.982,94 €
(três mil novecentos e oitenta e dois euros e
noventa e quatro cêntimos), nos seguintes
termos:

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1068/2014
Considerando que o Clube Escola da Levada (CEL),
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 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
andebol, patinagem de velocidade 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;

Competição Desportiva Regional
Total

3.

3.982,94 €
3.982,94 €

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.
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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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419763.

tem

o

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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 C.E.T. - Clube Escola da Torre
tendo em vista a participação nos campeonatos
ou provas regionais, na época desportiva
2013/2014.

compromisso

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

2.

Resolução n.º 1069/2014
Considerando que o C.E.T. - Clube Escola da Torre,
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 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
judo e badminton nos órgãos de comunicação social
regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando 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 13 de
novembro 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

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao C.E.T. - Clube Escola da Torre uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 3.468,03 €
(três mil, quatrocentos e sessenta e oito euros e
três cêntimos), nos seguintes termos:

Competição Desportiva Regional
Total

3.468,03 €
3.468,03 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
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regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos - do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.
8.

A presente despesa
n.º CY51419736.

tem

o

que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 nos campeonatos ou
provas regionais, na época desportiva 2013/2014.

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1070/2014
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 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
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, 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.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro 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 38/2014, de 4 de abril,

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 2.362,31 €
(dois mil trezentos e sessenta e dois euros e trinta
e um cêntimos) nos seguintes termos:
2.362,31 €
2.362,31 €

Competição Desportiva Regional
Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419762.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1071/2014
Considerando que o Clube Força 5 Madeira pessoa
coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
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intervenção, para a prossecução da política desportiva
adotada pelo Governo Regional da Madeira;
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
canoagem 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.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro de 2014, resolveu:
1.

2.

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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Força 5 Madeira tendo
em vista a participação nos campeonatos ou
provas regionais, na época desportiva 2013/2014.
Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube Força
5 Madeira uma comparticipação financeira até ao
limite máximo de 4.514,85 € (quatro mil

quinhentos e catorze euros e oitenta e cinco
cêntimos), nos seguintes termos:
4.514,85 €
4.514,85 €

Competição Desportiva Regional
Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419764.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1072/2014
Considerando que o Clube Futebol Andorinha de Santo
António, 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 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
triatlo, atletismo, natação, ginástica rítmica, futebol e
badminton nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando 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 13 de
novembro de 2014, resolveu:
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1.

2.

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) 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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Futebol Andorinha de
Santo António tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2013/2014.
Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube
Futebol Andorinha de Santo António uma
comparticipação financeira até ao limite máximo
de 41.916,99 € (quarenta e um mil, novecentos e
dezasseis euros e noventa e nove cêntimos), nos
seguintes termos:

Competição Desportiva Regional
Apoio à atividade
Divisão de Honra Regional (futebol)
Total
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28.230,01 €
13.686,98 €
41.916,99 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos - do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419799.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1073/2014
Considerando que o Clube Judo Brava, 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 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
judo 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.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro 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
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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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Judo Brava tendo em
vista a participação nos campeonatos ou provas
regionais, na época desportiva 2013/2014.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube Judo
Brava uma comparticipação financeira até ao
limite máximo de 4.085,76 € (quatro mil e
oitenta e cinco euros e setenta e seis cêntimos)
nos seguintes termos:

Considerando que o Clube de Kick-Boxing/Full-Contact
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 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
Kickboxing 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 13 de
novembro 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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Kick-Boxing/FullContact do Funchal tendo em vista a participação
nos campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2013/2014.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube de
Kick-Boxing/Full-Contact do Funchal uma
comparticipação financeira até ao limite máximo

4.085,76 €
4.085,76 €

Competição Desportiva Regional
Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419766.

Presidência

Resolução n.º 1074/2014

tem

o

compromisso

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

20 de novembro de 2014

43

Número 179

de 1.859,51€ (mil oitocentos e cinquenta e nove
euros e cinquenta e um cêntimos), nos seguintes
termos:
1.859,51€
1.859,51€

Competição Desportiva Regional
Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos - do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419743.

tem

o

2.

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1075/2014
Considerando que o Clube Naval do Porto Santo, 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
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.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro de 2014, resolveu:
1.

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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Porto Santo
tendo em vista a participação nos campeonatos
ou provas regionais, na época desportiva
2013/2014.

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

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube
Naval do Porto Santo uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 236,52 €
(duzentos e trinta e seis euros e cinquenta e dois
cêntimos), nos seguintes termos:

Competição Desportiva Regional
Total

236,52 €
236,52 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
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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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 à organização de eventos, na
época desportiva 2013/2014.

48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.
8.

A presente despesa
n.º CY51419768.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1076/2014
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 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
canoagem, ciclismo e surf 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 13 de
novembro 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

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 9.546,46 € (nove mil,
quinhentos e quarenta e seis euros e quarenta e
seis cêntimos), nos seguintes termos:
3.874,29 €
5.672,17 €
9.546,46 €

Competição Desportiva Regional
Organização de Eventos
Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos - do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419800.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
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até ao limite máximo de 22.240,68 € (vinte e
dois mil duzentos e quarenta euros e sessenta e
oito cêntimos), nos seguintes termos:

Resolução n.º 1077/2014
Considerando que o Clube Palheiro Golfe, 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 golfe, 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
golfe 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 13 de
novembro de 2014, resolveu:
1.

2.

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 b) 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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Palheiro Golfe tendo em
vista a participação nos campeonatos ou provas
regionais, na época desportiva 2013/2014.
Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube
Palheiro Golfe uma comparticipação financeira

10.429,56 €

Competição Desportiva Regional
Modalidades sem
enquadramento associativo
Golfe
Total

11.811,12 €
22.240,68 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - 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 - 04.07.01.00.00 - Projeto 50695 - Promoção e
Desenvolvimento das Modalidades Desportivas
Amadoras - do orçamento da Direção Regional
de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419793.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1078/2014
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, ténis de mesa e trail-running 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.
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O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro de 2014, resolveu:
1.

2.

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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 nos campeonatos ou
provas regionais, na época desportiva 2013/2014.
Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube
Portugal
Telecom
uma
comparticipação
financeira até ao limite máximo de 856,31 €
(oitocentos e cinquenta e seis euros e trinta e um
cêntimos), nos seguintes termos:

Competição Desportiva Regional
Total

856,31 €
856,31 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419769.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1079/2014
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;
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
futebol e futsal nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando 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 13 de
novembro 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
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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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 nos
campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2013/2014.
2.
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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 13.936,64 €
(treze mil, novecentos e trinta e seis euros e
sessenta e quatro cêntimos), nos seguintes
termos:
13.936,64 €
13.936,64 €

Competição Desportiva Regional
Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos - do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419771.

tem

o

Resolução n.º 1080/2014
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 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 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 13 de
novembro 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) n.º 1 do artigo 3.º, alíneas 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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 nos
campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2013/2014.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube Ténis

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
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de
Mesa
de
Santa
Teresinha
uma
comparticipação financeira até ao limite máximo
de 2.056,47 € (dois mil cinquenta e seis euros e
quarenta e sete cêntimos), nos seguintes termos:

O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro 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) do n.º 1 do artigo 3.º, alíneas
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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 do
Funchal tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais, o apoio aos
atletas de alto rendimento e à organização de
eventos, na época desportiva 2013/2014.

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 1.008,22 €
(mil e oito euros e vinte e dois cêntimos), nos
seguintes termos:

2.056,47 €
2.056,47 €

Competição Desportiva Regional
Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - 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.

8.

A presente despesa
n.º CY51419772.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1081/2014
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 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 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.

Competição Desportiva Regional
Total

1.008,22 €
1.008,22 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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.
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6.

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

7.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419773.

tem

o

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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 União Desportiva e Cultural de
Machico tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais, o apoio aos
atletas de alto rendimento e à organização de
eventos, na época desportiva 2013/2014.

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1082/2014
2.
Considerando que o União Desportiva e Cultural de
Machico, 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, patinagem artística e ténis de mesa
nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando 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 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 13 de
novembro 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

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao União
Desportiva e Cultural de Machico uma
comparticipação financeira até ao limite máximo
de 7.992,62 € (sete mil novecentos e noventa e
dois euros e sessenta e dois cêntimos), nos
seguintes termos:

Competição Desportiva Regional
Total

7.992,62 €
7.992,62 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - 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.
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8.

A presente despesa
n.º CY51419774.

tem

o

compromisso

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

Clube tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2013/2014.
2.

Resolução n.º 1083/2014
Considerando que o Estrela da Calheta Futebol 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 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
futebol e pool português 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 13 de
novembro 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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Estrela da Calheta Futebol

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Estrela da
Calheta Futebol Clube uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 41.756,05 €
(quarenta e um mil, setecentos e cinquenta e seis
euros e cinco cêntimos), nos seguintes termos:

Competição Desportiva Regional
Apoio à atividade
7.241,70 €
Divisão de Honra Regional (futebol)
34.514,35 €
Total
41.756,05 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos - do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419801.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1084/2014
Considerando que o Futebol Clube do Bom Sucesso,
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, futebol, pool e pool português nos órgãos de
comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
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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 13 de
novembro de 2014, resolveu:
1.

2.

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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Futebol Clube do Bom Sucesso
tendo em vista a participação nos campeonatos
ou provas regionais, na época desportiva
2013/2014.
Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Futebol
Clube do Bom Sucesso uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 4.836,73 €
(quatro mil, oitocentos e trinta e seis euros e
setenta e três cêntimos), nos seguintes termos:
Competição Desportiva Regional
Total
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4.836,73 €
4.836,73 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419775.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1085/2014
Considerando que o Gastromadeira Clube de Bilhar - GCB, 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 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
pool e pool português 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 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 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, pelo apoio específico aos praticantes
com melhores níveis de rendimento.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro 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
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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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Gastromadeira Clube de
Bilhar - GCB tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais e o apoio aos
atletas de alto rendimento na época desportiva
2013/2014.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao
Gastromadeira Clube de Bilhar - GCB uma
comparticipação financeira até ao limite máximo
de 1.680,06 € (mil seiscentos e oitenta euros e
seis cêntimos), nos seguintes termos:

Competição Desportiva Regional
Atletas de Alto Rendimento
Total

Guilherme Sousa

506,88 €
1.173,18 €
1.680,06 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos - do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419802.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1086/2014
Considerando que o Grupo Amadores Pesca Desportiva
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 o forte impacto das provas desportivas de
pesca desportiva nos órgãos de comunicação social
regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando 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 13 de
novembro 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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, a alínea i) do n.º 1 do artigo 5.º do
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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 Grupo Amadores Pesca
Desportiva da Madeira tendo em vista a
participação nos campeonatos ou provas
regionais, na época desportiva 2013/2014.
2.
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Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Grupo
Amadores Pesca Desportiva da Madeira uma
comparticipação financeira até ao limite máximo
de 664,99 € (seiscentos e sessenta e quatro euros
e noventa e nove cêntimos), nos seguintes
termos:

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
basquetebol nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando 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 13 de
novembro 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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 CLNSTR - Grupo Basket
Atlântico tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2013/2014.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao CLNSTR - Grupo Basket Atlântico uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 1.380,97 €
(mil trezentos e oitenta euros e noventa e sete
cêntimos), nos seguintes termos;

664,99 €
664,99 €

Competição Desportiva Regional
Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419776.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1087/2014
Considerando que o CLNSTR - Grupo Basket Atlântico,
pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
intervenção, para a prossecução da política desportiva
adotada pelo Governo Regional da Madeira;

Competição Desportiva Regional
Total

1.380,97 €
1.380,97 €
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3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos - do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419741.

tem

o

Madeira para o ano 2014, conjugado com o
artigo 2.º, alínea a) e b) 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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Grupo Columbófilo Pérola do
Atlântico tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2013/2014.

compromisso

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

2.

Resolução n.º 1088/2014
Considerando que o Grupo Columbófilo Pérola do
Atlântico, 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 columbofilia, 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
columbofilia 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 13 de
novembro 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

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Grupo
Columbófilo Pérola do Atlântico uma
comparticipação financeira até ao limite máximo
de 1.904,69 € (mil novecentos e quatro euros e
sessenta e nove cêntimos), nos seguintes termos:

Competição Desportiva Regional
Modalidades sem
Columbofilia
enquadramento associativo
Total

76,54 €
1.828,15 €
1.904,69 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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.
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7.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - 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 - 04.07.01.00.00 - Projeto 50695 - Promoção e
Desenvolvimento das Modalidades Desportivas
Amadoras - do orçamento da Direção Regional
de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419803.

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 Grupo de Campismo de Santo
António tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2013/2014.
2.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1089/2014
Considerando que o Grupo de Campismo de Santo
António, 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
escalada desportiva nos órgãos de comunicação social
regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando 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 13 de
novembro 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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, a alínea i) do n.º 1 do artigo 5.º do

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Grupo de
Campismo
de
Santo
António
uma
comparticipação financeira até ao limite máximo
de 269,20 € (duzentos e sessenta e nove euros e
vinte cêntimos), nos seguintes termos:
269,20 €
269,20 €

Competição Desportiva Regional
Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419777.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1090/2014
Considerando que o Grupo de Jovens Caniçalenses,
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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Considerando o forte impacto das provas desportivas de
ginástica aeróbica desportiva e ginástica de 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, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em
competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro de 2014, resolveu:
1.

2.

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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Grupo de Jovens Caniçalenses
tendo em vista a participação nos campeonatos
ou provas regionais, na época desportiva
2013/2014.
Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Grupo de
Jovens Caniçalenses uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 2.193,65 €
(dois mil cento e noventa e três euros e sessenta e
cinco cêntimos), nos seguintes termos:

Competição Desportiva Regional
Total

3.

2.193,65 €
2.193,65 €

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419778.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1091/2014
Considerando que o Grupo Desportivo Corticeiras,
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
pool português 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, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em
competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro 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
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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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Grupo Desportivo Corticeiras
tendo em vista a participação nos campeonatos
ou provas regionais, na época desportiva
2013/2014.
2.
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8.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

o

compromisso

Resolução n.º 1092/2014
Considerando que o Grupo Desportivo da APEL, 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
judo 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, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em
competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro 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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Grupo Desportivo da APEL
tendo em vista a participação nos campeonatos
ou provas regionais, na época desportiva
2013/2014.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Grupo

3.454,17 €
3.454,17 €

3.

tem

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

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Grupo
Desportivo Corticeiras uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 3.454,17 €
(três mil quatrocentos e cinquenta e quatro euros
e dezassete cêntimos), nos seguintes termos:

Competição Desportiva Regional
Total

A presente despesa
n.º CY51419779.
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Desportivo da APEL uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 5.601,84 €
(cinco mil seiscentos e um euros e oitenta e
quatro cêntimos), nos seguintes termos:
5.601,84 €
5.601,84 €

Competição Desportiva Regional
Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419780.

tem

o

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, entre outras
intervenções.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro 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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Grupo Recreativo Cruzado
Canicense tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2013/2014.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Grupo
Recreativo Cruzado Canicense uma comparticipação financeira até ao limite máximo de
54.655,80 € (cinquenta e quatro mil, seiscentos e
cinquenta e cinco euros e oitenta cêntimos), nos
seguintes termos:

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1093/2014
Considerando que o Grupo Recreativo Cruzado
Canicense, 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
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 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, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em
competição;

Competição Desportiva Regional
Apoio à Actividade
Competição Regional de Honra
Total

3.

35.108,15 €
19.547,65 €
54.655,80 €

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.
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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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos - do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419804.

tem

o

Madeira para o ano 2014, conjugado com o
artigo 2.º, alíneas a) e b) 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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Iate Clube de Santa Cruz tendo
em vista a participação nos campeonatos ou
provas regionais, na época desportiva 2013/2014.

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1094/2014
Considerando que o Iate Clube de Santa Cruz, 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
actividades subaquáticas, canoagem, judo, natação pura,
pesca desportiva, trail-runing 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.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro 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

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Iate Clube
de Santa Cruz uma comparticipação financeira
até ao limite máximo de 4.795,87 € (quatro mil
setecentos e noventa e cinco euros e oitenta e
sete cêntimos), nos seguintes termos:

Competição Desportiva Regional
Modalidades sem enquadramento
associativo
Total

Actividades
Subaquáticas

4.482,45 €
313,42 €
4.795,87 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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.
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7.

8.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - 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 - 04.07.01.00.00- Projeto 50695 - Promoção e
Desenvolvimento das Modalidades Desportivas
Amadoras - do orçamento da Direção Regional
de Juventude e Desporto.
A presente despesa
n.º CY51419805.

tem

o

2.

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1095/2014
Considerando que o Judo Clube 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 o forte impacto das provas desportivas de
judo 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 13 de
novembro de 2014, resolveu:
1.

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 Judo Clube da Madeira tendo
em vista a participação nos campeonatos ou
provas regionais, na época desportiva 2013/2014.

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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, a alínea i) do n.º 1 do artigo 5.º do

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Judo Clube
da Madeira uma comparticipação financeira até
ao limite máximo de 4.589,18€ (quatro mil
quinhentos e oitenta e nove euros e dezoito
cêntimos), nos seguintes termos:
4.589,18 €
4.589,18 €

Competição Desportiva Regional
Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419781.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1096/2014
Considerando que o Juventude Atlântico Clube, 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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Considerando o forte impacto das provas desportivas de
futebol nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando 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 13 de
novembro de 2014, resolveu:
1.

2.

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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Juventude Atlântico Clube
tendo em vista a participação nos campeonatos
ou provas regionais, na época desportiva
2013/2014.
Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Juventude
Atlântico Clube uma comparticipação financeira
até ao limite máximo de 14.387,02 € (catorze mil
trezentos e oitenta e sete euros e dois cêntimos),
nos seguintes termos:

Competição Desportiva Regional
Total

3.
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14.387,02 €
14.387,02 €

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419782.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1097/2014
Considerando que o Ludens Clube de Machico, 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 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
padel, triatlo, orientação, parapente, ténis, ciclismo, natação
e bodyboard 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 13 de
novembro 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
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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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Ludens Clube de Machico
tendo em vista a participação nos campeonatos
ou provas regionais e à organização de eventos,
na época desportiva 2013/2014.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Ludens
Clube de Machico uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 9.592,09 €
(nove mil quinhentos e noventa e dois euros e
nove cêntimos), nos seguintes termos:

Competição Desportiva Regional
Organização de Eventos
Total

9.226,35 €
365,74 €
9.592,09 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos - do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419806.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1098/2014
Considerando que o Madeira Andebol SAD, 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 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
andebol nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando 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 13 de
novembro 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
c) 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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
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Desporto, 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 Madeira Andebol SAD tendo
em vista a participação nos campeonatos ou
provas regionais, na época desportiva 2013/2014.
2.

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 13 de
novembro 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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Madeira Squash Clube tendo
em vista a participação nos campeonatos ou
provas regionais, na época desportiva 2013/2014.

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 1.462,95 € (mil
quatrocentos e sessenta e dois euros e noventa e
cinco cêntimos), nos seguintes termos:

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Madeira
Andebol SAD uma comparticipação financeira
até ao limite máximo de 6.687,09 € (seis mil
seiscentos e oitenta e sete euros e nove
cêntimos), nos seguintes termos:
6.687,09 €
6.687,09 €

Competição Desportiva Regional
Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.01.02.00.00 - projeto 50694 - apoio à competição desportiva nacional em
diversas modalidades desportivas coletiva - do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.
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A presente despesa
n.º CY51419783.

tem

o

compromisso

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

Competição Desportiva Regional
Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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

Resolução n.º 1099/2014
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

1.462,95 €
1.462,95 €
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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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419784.

tem

o

aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2014, conjugado com o
artigo 2.º, alíneas a), b), d) do n.º 1 do artigo 3.º,
alíneas a), 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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Prestige Dance - Clube de
Dança Desportiva tendo em vista a divulgação,
promoção e organização de modalidades sem
enquadramento associativo, a participação nos
campeonatos ou provas regionais, o praticante de
elevado potencial e à organização de eventos, na
época desportiva 2013/2014.

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1100/2014
Considerando que o Prestige Dance - Clube de Dança
Desportiva, 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 as atividades desenvolvidas por este
Clube contribuem para o desenvolvimento integral dos
indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s)
modalidade(s);
Considerando que não existe uma estrutura organizativa
ao nível associativo na modalidade de dança desportiva,
podem ser contemplados os clubes que desenvolvam as
atividades nas modalidades em causa;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
dança desportiva nos órgãos de comunicação social
regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando 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 pelo apoio específico ao praticante de
elevado potencial e pela formação dos agentes envolvidos
na modalidade.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro 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 Prestige
Dance - Clube de Dança Desportiva uma
comparticipação financeira até ao limite máximo
de 13.170,71 € (treze mil cento e setenta euros e
setenta e um cêntimos), nos seguintes termos:

Competição Desportiva Regional
Modalidades sem enquadramento
associativo
Praticantes de Elevado Potencial
Organização de Eventos
Total

5.256,83 €
Dança
Desportiva

4.659,67 €
3.118,64 €
135,57 €
13.170,71 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
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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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - 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 - 04.07.01.00.00 - Projeto 50695 - Promoção e
Desenvolvimento das Modalidades Desportivas
Amadoras - do orçamento da Direção Regional
de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419807.

tem

o

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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Sociedade Columbófila da
Madeira tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2013/2014.

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
2.
Resolução n.º 1101/2014
Considerando que a Sociedade Columbófila 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 columbofilia, 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
columbofilia 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 13 de
novembro 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 b) 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

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede à Sociedade
Columbófila da Madeira uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 2.558,00 €
(dois mil quinhentos cinquenta e oito euros), nos
seguintes termos:

Competição Desportiva Regional
Modalidades sem enquadramento
associativo
Total

Columbofilia

765,28 €
1.792,72 €
2.558,00 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
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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 - 04.07.01.00.00 - Projeto 50695 - Promoção e
Desenvolvimento das Modalidades Desportivas
Amadoras - do orçamento da Direção Regional
de Juventude e Desporto.
8.

A presente despesa
n.º CY51419808.

tem

o

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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Sporting Clube Santacruzense
tendo em vista a participação nos campeonatos
ou provas regionais, na época desportiva
2013/2014.

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1102/2014
Considerando que o Sporting Clube Santacruzense,
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: futebol, voleibol, pool, pool português e patinagem
artística 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, 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, entre outras
intervenções.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro 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

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Sporting
Clube Santacruzense uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 31.633,01 €
(trinta e um mil, seiscentos e trinta e três euros e
um cêntimo), nos seguintes termos:
Competição Desportiva Regional
Apoio à Actividade
13.766,14 €
Competição Regional de Honra
17.866,87 €
Total
31.633,01 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos - do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419809.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
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financeira até ao limite máximo de 23.409,66 €
(vinte e três mil, quatrocentos e nove euros e
sessenta e seis cêntimos), nos seguintes termos:

Resolução n.º 1103/2014
Considerando que o União Desportiva de Santana,
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 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
futebol, badminton, taekwondo, pool, pool português,
american pool e ciclismo 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 13 de
novembro de 2014, resolveu:
1.

2.

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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 União Desportiva de Santana
tendo em vista a participação nos campeonatos
ou provas regionais, na época desportiva
2013/2014.
Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao União
Desportiva de Santana uma comparticipação

Competição Desportiva Regional
Apoio à atividade
9.643,52€
Divisão de Honra Regional(futebol)
13.766,14 €
Total
23.409,66 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos - do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419810.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1104/2014
Considerando que a Valour Futebol Clube - Associação
Cultural, Recreativa e Desportiva do Rosário, 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
futsal nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando 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 13 de
novembro de 2014, resolveu:
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1.

2.

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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 Valour Futebol Clube - Associação Cultural, Recreativa e Desportiva
do Rosário tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2013/2014.
Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Valour
Futebol Clube - Associação Cultural, Recreativa
e Desportiva do Rosário uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de 699,15 €
(seiscentos e noventa e nove euros e quinze
cêntimos), nos seguintes termos:

Competição Desportiva Regional
Total

699,15 €
699,15 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419785.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1105/2014
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: esgrima, futsal, ténis de mesa, basquetebol, patinagem
velocidade e pool português 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, entre outras
intervenções.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro 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
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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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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, na época
desportiva 2013/2014.
2.
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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 7.404,83 € (sete mil, quatrocentos e quatro
euros e oitenta e três cêntimos), nos seguintes
termos:

Resolução n.º 1106/2014
Considerando que o Clube Desportivo Escola do Porto
da Cruz, 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 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
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, 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.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro 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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 do
Porto da Cruz tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2013/2014.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube
Desportivo Escola do Porto da Cruz uma

7.404,83 €
7.404,83 €

Competição Desportiva Regional
Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419753

tem

o

compromisso

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

70

20 de novembro de 2014

Número 179
comparticipação financeira até ao limite máximo
de 569,84 € (quinhentos e sessenta e nove euros
e oitenta e quatro cêntimos), nos seguintes
termos:
569,84 €
569,84 €

Competição Desportiva Regional
Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419756.

tem

o

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.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro 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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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 de
Santana, tendo em vista, a participação nos
campeonatos ou provas regionais na época
desportiva 2013/2014.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube
Desportivo
Escola
de
Santana,
uma
comparticipação financeira até ao limite máximo
de 4.547,62 € (quatro mil e quinhentos e
quarenta e sete euros e sessenta e dois cêntimos)
nos seguintes termos:

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1107/2014
Considerando que o Clube Desportivo Escola de
Santana, 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 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
andebol 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, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em
competição;

Competição Desportiva Regional
Total

4.547,62 €
4.547,62 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na
data da sua assinatura e termina a 31 de
dezembro de 2014.
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5.

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

6.

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

7.

A despesa resultante do contrato-programa a
celebrar tem cabimento na classificação orgânica
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419755.

tem

o

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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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
Básica e Secundária de Santa Cruz tendo em
vista a participação nos campeonatos ou provas
regionais, na época desportiva 2013/2014.

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1108/2014
Considerando que Clube Desportivo Escola Básica e
Secundária de Santa Cruz, 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 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
andebol, karaté e ténis de mesa, nos órgãos de comunicação
social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando 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.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro 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

2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube
Desportivo Escola Básica e Secundária de Santa
Cruz uma comparticipação financeira até ao
limite máximo de 6.720,61 € (seis mil e
setecentos e vinte euros e sessenta e um
cêntimos), nos seguintes termos:

Competição Desportiva Regional
Total

6.720,61 €
6.720,61 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
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desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.
8.

A presente despesa
n.º CY51419754.

tem

o

Desporto, 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
de São Jorge tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2013/2014.

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
2.
Resolução n.º 1109/2014
Considerando que o Clube Desportivo e Recreativo de
São Jorge, 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 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
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, 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.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro 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 38/2014, de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube
Desportivo e Recreativo de São Jorge uma
comparticipação financeira até ao limite máximo
de 546,09 € (quinhentos e quarenta e seis euros e
nove cêntimos) nos seguintes termos:
546,09 €
546,09 €

Competição Desportiva Regional
Total

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos, do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419752.

tem

o

compromisso

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 1110/2014
Considerando que o Clube Desportivo e Recreativo dos
Prazeres, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na
sua área de intervenção, para a prossecução da política
desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;

20 de novembro de 2014

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
patinagem de velocidade, badminton, ciclismo, pool
português, automobilismo e motocross 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 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 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, pelo apoio específico aos praticantes
com melhores níveis de rendimento e pelo apoio aos
eventos desportivos.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 13 de
novembro de 2014, resolveu:
1.
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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,
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 38/2014 de 4 de abril,
que aprova o Plano Regional de Apoio ao
Desporto, 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
dos Prazeres tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais, o apoio aos
atletas de alto rendimento e à organização de
eventos, na época desportiva 2013/2014.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no
número anterior a DRJD concede ao Clube
Desportivo e Recreativo dos Prazeres uma
comparticipação financeira até ao limite máximo
de 12.230,42 € (doze mil duzentos e trinta euros
e quarenta e dois cêntimos), nos seguintes
termos:

Competição Desportiva Regional
Atletas de Alto
Rendimento

Dina Raquel Ferreira Rodriguez

Andreia Marlene Gonçalves Canha
Organização de Eventos
Total

6.593,03 €
1.564,25 €
1.564,25 €
2.508,90 €
12.230,42 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º
do Plano Regional de Apoio ao Desporto
2013/2014.

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
48.50.05.00-04.07.01.00.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva: competição desportiva regional,
regime regional de alto rendimento (RRAR),
exames médico-desportivos, apoio à organização
de eventos desportivos e apoios diversos - do
orçamento da Direção Regional de Juventude e
Desporto.

8.

A presente despesa
n.º CY51419797.

tem

o

compromisso

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

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

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

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

A estes valores acresce o imposto devido.

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

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

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

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

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

Preço deste número: €22,53 (IVA incluído)

