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de Lobos, tendo em vista a execução de um projeto
intitulado “30 anos de Glória e Euforia”.

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resolução n.º 39/2018
Considerando que as Festas de Carnaval, evento que faz
parte do calendário anual de animação turística, é um dos
principais cartazes turísticos da Região Autónoma da Madeira;
Considerando que o projeto apresentado pela Associação Musical, Cultural e Recreativa e Coro de Câmara de
Câmara de Lobos, denominado “30 anos de Glória e Euforia”, a integrar o Cortejo Alegórico, constitui um polo de
animação turística e, simultaneamente, de promoção do
destino Madeira;
Considerando que a Associação Musical, Cultural e Recreativa e Coro de Câmara de Câmara de Lobos, Associação de reconhecido mérito e capacidade para executar o
projeto por si apresentado, que integra e complementa o
Programa das Festas de Carnaval 2018, prossegue o objetivo de apoiar a política de Turismo do Governo Regional;
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 32.º e do n.º 2 do
artigo 33.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M,
de 9 de janeiro, em conjugação com a alínea d) do artigo 3.º
e no artigo 7.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 25/99/M, de 27 de agosto, e da Portaria n.º 78/2001, de
17 de julho, o Conselho do Governo reunido em plenário
em 1 de fevereiro de 2017, resolveu:
1.

Autorizar a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação no âmbito da promoção e
animação turísticas com a Associação Musical,
Cultural e Recreativa e Coro de Câmara de Câmara

2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior, conceder à Associação Musical, Cultural e
Recreativa e Coro de Câmara de Câmara de Lobos,
uma comparticipação financeira que não excederá
€ 28.271,50 (vinte e oito mil, duzentos e setenta e
um euros e cinquenta cêntimos).

3.

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

4.

Mandatar a Secretária Regional do Turismo e Cultura e a Diretora Regional do Turismo para, em representação da Região Autónoma da Madeira, elaborar o respetivo processo e outorgar o protocolo,
o qual produzirá efeitos desde a data da assinatura
até 30 de junho de 2018.

5.

As despesas resultantes do protocolo a celebrar têm
cabimento orçamental na Secretaria 50, Capítulo
50, Divisão 01, Subdivisão 02, cl func. 3044, Classificação Económica 04. 07. 01.A0.00, fonte 111,
prog. 43, med. 8, proj. 50111.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
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Resolução n.º 40/2018
Considerando que as Festas de Carnaval, evento que faz
parte do calendário anual de animação turística, é um dos
principais cartazes turísticos da Região Autónoma da Madeira;
Considerando que o projeto apresentado pela Associação Fura Samba, denominado “Beleza Pura”, a integrar o
Cortejo Alegórico, constitui um polo de animação turística
e, simultaneamente, de promoção do destino Madeira;
Considerando que a Associação Fura Samba, Associação de reconhecido mérito e capacidade para executar o
projeto por si apresentado, que integra e complementa o
Programa das Festas de Carnaval 2018, prossegue o objetivo de apoiar a política de Turismo do Governo Regional;
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 32.º e do n.º 2 do
artigo 33.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M,
de 9 de janeiro em conjugação com a alínea d) do artigo 3.º
e no artigo 7.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 25/99/M, de 27 de agosto, e da Portaria n.º 78/2001, de
17 de julho, o Conselho do Governo reunido em plenário
em 1 de fevereiro de 2017, resolveu:
1.

2.

Autorizar a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação no âmbito da promoção e
animação turísticas com a Associação Fura Samba
tendo em vista a execução de um projeto intitulado
“Beleza Pura”.
Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior, conceder à Associação Fura Samba uma
comparticipação financeira que não excederá
€ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos euros).

3.

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

4.

Mandatar a Secretária Regional do Turismo e Cultura e a Diretora Regional do Turismo para, em representação da Região Autónoma da Madeira, elaborar o respetivo processo e outorgar o protocolo,
o qual produzirá efeitos desde a data da assinatura
até 30 de junho de 2018.

5.
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As despesas resultantes do protocolo a celebrar têm
cabimento orçamental na Secretaria 50, Capítulo
50, Divisão 01, Subdivisão 02, cl func. 3044, Classificação Económica 04. 07. 01.A0.00, fonte 111,
prog. 43, med. 8, proj. 50111

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 41/2018
Considerando que as Festas de Carnaval, evento que faz
parte do calendário anual de animação turística, é um dos
principais cartazes turísticos da Região Autónoma da Madeira;
Considerando que o projeto apresentado pela Associação de Animação Geringonça, denominado “Carnaval de
Outros Tempos”, a integrar o Cortejo Alegórico, constitui
um polo de animação turística e, simultaneamente, de promoção do destino Madeira;

Considerando que a Associação de Animação Geringonça, Associação de reconhecido mérito e capacidade para
executar o projeto por si apresentado, que integra e complementa o Programa das Festas de Carnaval 2018, prossegue o objetivo de apoiar a política de Turismo do Governo
Regional;
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 32.º e do n.º 2 do
artigo 33.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M,
de 9 de janeiro, em conjugação com a alínea d) do artigo 3.º
e no artigo 7.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 25/99/M, de 27 de agosto, e da Portaria n.º 78/2001, de
17 de julho, o Conselho do Governo reunido em plenário
em 1 de fevereiro de 2017, resolveu:
1.

Autorizar a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação no âmbito da promoção e
animação turísticas com a Associação de Animação Geringonça tendo em vista a execução de um
projeto intitulado “Carnaval de Outros Tempos”.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior, conceder à Associação de Animação Geringonça uma comparticipação financeira que não
excederá € 28.271,50 (vinte e oito mil, duzentos e
setenta e um euros e cinquenta cêntimos).

3.

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

4.

Mandatar a Secretária Regional do Turismo e Cultura e a Diretora Regional do Turismo para, em representação da Região Autónoma da Madeira, elaborar o respetivo processo e outorgar o protocolo,
o qual produzirá efeitos desde a data da assinatura
até 30 de junho de 2018.

5.

As despesas resultantes do protocolo a celebrar têm
cabimento orçamental na Secretaria 50, Capítulo
50, Divisão 01, Subdivisão 02, cl func. 3044, Classificação Económica 04. 07. 01. A0. 00, fonte 111,
prog. 43, med. 8, proj. 50111.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 42/2018
Considerando que as Festas de Carnaval, evento que faz
parte do calendário anual de animação turística, é um dos
principais cartazes turísticos da Região Autónoma da Madeira;
Considerando que o projeto apresentado pela Escola de
Samba Caneca Furada, denominado “600 anos em festa Fim do Ano na Madeira”, a integrar o Cortejo Alegórico,
constitui um polo de animação turística e, simultaneamente,
de promoção do destino Madeira;
Considerando que a Escola de Samba Caneca Furada,
associação de reconhecido mérito e capacidade para executar o projeto por si apresentado, que integra e complementa
o Programa das Festas de Carnaval 2018, prossegue o objetivo de apoiar a política de Turismo do Governo Regional;
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 32.º e do n.º 2 do
artigo 33.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M,
de 9 de janeiro, em conjugação com a alínea d) do artigo 3.º
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e no artigo 7.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 25/99/M, de 27 de agosto, e da Portaria n.º 78/2001, de
17 de julho, o Conselho do Governo reunido em plenário
em 1 de fevereiro de 2017, resolveu:
1.

2.

3.

4.

5.

Autorizar a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação no âmbito da promoção e
animação turísticas com a Escola de Samba Caneca
Furada, tendo em vista a execução de um projeto
intitulado “600 anos em festa - Fim do Ano na Madeira”.
Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior, conceder à Escola de Samba Caneca Furada uma comparticipação financeira que não excederá € 28.271,50 (vinte e oito mil, duzentos e setenta e um euros e cinquenta cêntimos).
Aprovar a minuta do protocolo, que faz parte integrante da presente Resolução e que fica arquivada
na Secretaria-Geral da Presidência, para a atribuição do referido apoio financeiro.
Mandatar a Secretária Regional do Turismo e Cultura e a Diretora Regional do Turismo para, em representação da Região Autónoma da Madeira, elaborar o respetivo processo e outorgar o protocolo,
o qual produzirá efeitos desde a data da assinatura
até 30 de junho de 2018.
As despesas resultantes do protocolo a celebrar têm
cabimento orçamental na Secretaria 50, Capítulo
50, Divisão 01, Subdivisão 02, cl func. 3044, Classificação Económica 04. 07. 01. A0. 00, fonte 111,
prog. 43, med. 8, proj. 50111.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 43/2018
Considerando que as Festas de Carnaval, evento que faz
parte do calendário anual de animação turística, é um dos
principais cartazes turísticos da Região Autónoma da Madeira;
Considerando que o projeto apresentado pela Os Cariocas - Associação Cultural e Recreativa, Escola de Samba,
denominado “Os Cariocas no resgate da alegria”, a integrar
o Cortejo Alegórico, constitui um polo de animação turística e, simultaneamente, de promoção do destino Madeira;
Considerando que Os Cariocas - Associação Cultural e
Recreativa, Escola de Samba, Associação de reconhecido
mérito e capacidade para executar o projeto por si apresentado, que integra e complementa o Programa das Festas de
Carnaval 2018, prossegue o objetivo de apoiar a política de
Turismo do Governo Regional;
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 32.º e do n.º 2 do
artigo 33.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M,
de 9 de janeiro, em conjugação com a alínea d) do artigo 3.º
e no artigo 7.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 25/99/M, de 27 de agosto, e da Portaria n.º 78/2001, de
17 de julho, o Conselho do Governo reunido em plenário
em 1 de fevereiro de 2017, resolveu:
1.

Autorizar a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação no âmbito da promoção e
animação turísticas com Os Cariocas - Associação
Cultural e Recreativa, Escola de Samba tendo em

vista a execução de um projeto intitulado “Os Cariocas no resgate da alegria”.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior, conceder Aos Cariocas - Associação Cultural e Recreativa, Escola de Samba uma comparticipação financeira que não excederá € 28.250,00
(vinte e oito mil, duzentos e cinquenta euros).

3.

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

4.

Mandatar a Secretária Regional do Turismo e Cultura e a Diretora Regional do Turismo para, em representação da Região Autónoma da Madeira, elaborar o respetivo processo e outorgar o protocolo,
o qual produzirá efeitos desde a data da assinatura
até 30 de junho de 2018.

5.

As despesas resultantes do protocolo a celebrar têm
cabimento orçamental na Secretaria 50, Capítulo
50, Divisão 01, Subdivisão 02, cl func. 3044, Classificação Económica 04. 07. 01. A0. 00, fonte 111,
prog. 43, med. 8, proj. 50111.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 44/2018
Considerando que as Festas de Carnaval, evento que faz
parte do calendário anual de animação turística, é um dos
principais cartazes turísticos da Região Autónoma da Madeira;
Considerando que o projeto apresentado por João Egídio Andrade Rodrigues, denominado “Séculos Dourados ”
a integrar o Cortejo Alegórico, constitui um polo de animação turística e, simultaneamente, de promoção do destino
Madeira;
Considerando que João Egídio Andrade Rodrigues, pessoa de reconhecido mérito e capacidade para executar o
projeto por si apresentado, que integra e complementa o
Programa das Festas de Carnaval 2018, prossegue o objetivo de apoiar a política de Turismo do Governo Regional;
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 32.º e do n.º 2 do
artigo 33.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M,
de 9 de janeiro, em conjugação com a alínea d) do artigo 3.º
e no artigo 7.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 25/99/M, de 27 de agosto, e da Portaria n.º 78/2001, de
17 de julho, o Conselho do Governo reunido em plenário
em 1 de fevereiro de 2017, resolveu:
1.

Autorizar a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação no âmbito da promoção e
animação turísticas com João Egídio Andrade Rodrigues tendo em vista a execução de um projeto
intitulado “Séculos Dourados”.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior, conceder a João Egídio Andrade Rodrigues uma comparticipação financeira que não excederá € 14.000,00 (catorze mil euros).

3.

Aprovar a minuta do protocolo, que faz parte integrante da presente Resolução e que fica arquivada
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na Secretaria-Geral da Presidência, para a atribuição do referido apoio financeiro.
4.

5.

Mandatar a Secretária Regional do Turismo e Cultura e a Diretora Regional do Turismo para, em representação da Região Autónoma da Madeira, elaborar o respetivo processo e outorgar o protocolo,
o qual produzirá efeitos desde a data da assinatura
até 30 de junho de 2018.
As despesas resultantes do protocolo a celebrar têm
cabimento orçamental na Secretaria 50, Capítulo
50, Divisão 01, Subdivisão 02, cl func. 3044, Classificação Económica 04. 08.02.B0.00, fonte 111,
prog. 43, med. 8, proj. 50111.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 45/2018
Considerando que as Festas de Carnaval, evento que faz
parte do calendário anual de animação turística, é um dos
principais cartazes turísticos da Região Autónoma da Madeira;
Considerando que o projeto apresentado pela Associação ANIMAD, denominado “Heroica” a integrar o Cortejo
Alegórico, constitui um polo de animação turística e, simultaneamente, de promoção do destino Madeira;
Considerando que a Associação ANIMAD, Associação
de reconhecido mérito e capacidade para executar o projeto
por si apresentado, que integra e complementa o Programa
das Festas de Carnaval 2018, prossegue o objetivo de apoiar a política de Turismo do Governo Regional;
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 32.º e do n.º 2 do
artigo 33.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M,
de 9 de janeiro, em conjugação com a alínea d) do artigo 3.º
e no artigo 7.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 25/99/M, de 27 de agosto, e da Portaria n.º 78/2001, de
17 de julho, o Conselho do Governo reunido em plenário
em 1 de fevereiro de 2017, resolveu:
1.

2.

50, Divisão 01, Subdivisão 02, cl func. 3044, Classificação Económica 04. 07. 01. A0. 00, fonte 111,
prog. 43, med. 8, proj. 50111.
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 46/2018
Considerando que as Festas de Carnaval, evento que faz
parte do calendário anual de animação turística, é um dos
principais cartazes turísticos da Região Autónoma da Madeira;
Considerando que o projeto apresentado pela Associação Cultural Império da Ilha, denominado “Ouro Branco”, a
integrar o Cortejo Alegórico, constitui um polo de animação turística e, simultaneamente, de promoção do destino
Madeira;
Considerando que a Associação Cultural Império da
Ilha, Associação de reconhecido mérito e capacidade para
executar o projeto por si apresentado, que integra e complementa o Programa das Festas de Carnaval 2018, prossegue o objetivo de apoiar a política de Turismo do Governo
Regional;
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 32.º e do n.º 2 do
artigo 33.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M,
de 9 de janeiro, em conjugação com a alínea d) do artigo 3.º
e no artigo 7.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 25/99/M, de 27 de agosto, e da Portaria n.º 78/2001, de
17 de julho, o Conselho do Governo reunido em plenário
em 1 de fevereiro de 2017, resolveu:
1.

Autorizar a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação no âmbito da promoção e
animação turísticas com a Associação Cultural Império da Ilha, tendo em vista a execução de um
projeto intitulado “Ouro Branco”.

2.

Autorizar a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação no âmbito da promoção e
animação turísticas com a Associação ANIMAD
tendo em vista a execução de um projeto intitulado
“Heroica”.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior, conceder à Associação Cultural Império
da Ilha uma comparticipação financeira que não
excederá € 28.271,50 (vinte e oito mil, duzentos e
setenta e um euros e cinquenta cêntimos).

3.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior, conceder à Associação ANIMAD uma
comparticipação financeira que não excederá
€ 21.100,00 (vinte e um mil e cem euros).

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

4.

Mandatar a Secretária Regional do Turismo e Cultura e a Diretora Regional do Turismo para, em representação da Região Autónoma da Madeira, elaborar o respetivo processo e outorgar o protocolo,
o qual produzirá efeitos desde a data da assinatura
até 30 de junho de 2018.

5.

As despesas resultantes do protocolo a celebrar têm
cabimento orçamental na Secretaria 50, Capítulo
50, Divisão 01, Subdivisão 02, cl func. 3044, Classificação Económica 04. 07. 01. A0. 00, fonte 111,
prog. 43, med. 8, proj. 50111.

3.

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

4.

Mandatar o Secretário Regional do Turismo e Cultura e a Diretora Regional do Turismo para, em representação da Região Autónoma da Madeira, elaborar o respetivo processo e outorgar o protocolo,
o qual produzirá efeitos desde a data da assinatura
até 30 de junho de 2018.

5.

As despesas resultantes do protocolo a celebrar têm
cabimento orçamental na Secretaria 50, Capítulo

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
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Resolução n.º 47/2018

Considerando que as Festas de Carnaval, evento que faz
parte do calendário anual de animação turística, é um dos
principais cartazes turísticos da Região Autónoma da Madeira;
Considerando que o projeto apresentado por João Sílvio
Ferreira, denominado “Terra à Vista” a integrar o Cortejo
Alegórico, constitui um polo de animação turística e, simultaneamente, de promoção do destino Madeira;
Considerando que João Sílvio Ferreira, pessoa de reconhecido mérito e capacidade para executar o projeto por si
apresentado, que integra e complementa o Programa das
Festas de Carnaval 2018, prossegue o objetivo de apoiar a
política de Turismo do Governo Regional;
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 32.º e do n.º 2 do
artigo 33.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M,
de 9 de janeiro, em conjugação com a alínea d) do artigo 3.º
e no artigo 7.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 25/99/M, de 27 de agosto, e da Portaria n.º 78/2001, de
17 de julho, o Conselho do Governo reunido em plenário
em 1 de fevereiro de 2017, resolveu:
1.

Autorizar a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação no âmbito da promoção e
animação turísticas com João Sílvio Ferreira, tendo
em vista a execução de um projeto intitulado “Terra à Vista”.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior, conceder a João Sílvio Ferreira uma comparticipação financeira que não excederá
€ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos euros).

3.

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

4.

5.

Mandatar a Secretária Regional do Turismo e Cultura e a Diretora Regional do Turismo para, em representação da Região Autónoma da Madeira, elaborar o respetivo processo e outorgar o protocolo,
o qual produzirá efeitos desde a data da assinatura
até 30 de junho de 2018.
As despesas resultantes do protocolo a celebrar têm
cabimento orçamental na Secretaria 50, Capítulo
50, Divisão 01, Subdivisão 02, cl func. 3044, Classificação Económica 04. 08. 02.B0.00, fonte 111,
prog. 43, med. 8, proj. 50111.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 48/2018
Considerando que as Festas de Carnaval, evento que faz
parte do calendário anual de animação turística, é um dos
principais cartazes turísticos da Região Autónoma da Madeira;
Considerando que o projeto apresentado por João dos
Santos Encarnação Mendes, denominado “Madeira, do
Fogo ao Paraíso” a integrar o Cortejo Alegórico, constitui
um polo de animação turística e, simultaneamente, de promoção do destino Madeira;

Considerando que João dos Santos Encarnação Mendes,
pessoa de reconhecido mérito e capacidade para executar o
projeto por si apresentado, que integra e complementa o
Programa das Festas de Carnaval 2018, prossegue o objetivo de apoiar a política de Turismo do Governo Regional;
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 32.º e do n.º 2 do
artigo 33.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M,
de 9 de janeiro, em conjugação com a alínea d) do artigo 3.º
e no artigo 7.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 25/99/M, de 27 de agosto, e da Portaria n.º 78/2001, de
17 de julho, o Conselho do Governo reunido em plenário
em 1 de fevereiro de 2017, resolveu:
1.

Autorizar a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação no âmbito da promoção e
animação turísticas com João dos Santos Encarnação Mendes tendo em vista a execução de um projeto intitulado “Madeira, do Fogo ao Paraíso”.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior, conceder a João dos Santos Encarnação
Mendes uma comparticipação financeira que não
excederá € 21.100,00 (vinte e um mil e cem euros).

3.

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

4.

Mandatar a Secretária Regional do Turismo e Cultura e a Diretora Regional do Turismo para, em representação da Região Autónoma da Madeira, elaborar o respetivo processo e outorgar o protocolo,
o qual produzirá efeitos desde a data da assinatura
até 30 de junho de 2018.

5.

As despesas resultantes do protocolo a celebrar têm
cabimento orçamental na Secretaria 50, Capítulo
50, Divisão 01, Subdivisão 02, cl func. 3044, Classificação Económica 04. 08. 02.B0.00, fonte 111,
prog. 43, med. 8, proj. 50111.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 49/2018
Considerando que as Festas de Carnaval, evento que faz
parte do calendário anual de animação turística, é um dos
principais cartazes turísticos da Região Autónoma da Madeira;
Considerando que o projeto apresentado pela Tramas e
Enredos - Associação, denominado “Retalhos da Ilha” - Madeira - 6 séculos de alegria”, a integrar o Cortejo Alegórico, constitui um polo de animação turística e, simultaneamente, de promoção do destino Madeira;
Considerando que a Tramas e Enredos - Associação de
reconhecido mérito e capacidade para executar o projeto
por si apresentado, que integra e complementa o Programa
das Festas de Carnaval 2018, prossegue o objetivo de apoiar a política de Turismo do Governo Regional;
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 32.º e do n.º 2 do
artigo 33.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M,
de 9 de janeiro, em conjugação com a alínea d) do artigo 3.º
e no artigo 7.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 25/99/M, de 27 de agosto, e da Portaria n.º 78/2001, de
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17 de julho, o Conselho do Governo reunido em plenário
em 1 de fevereiro de 2017, resolveu:
1.

Autorizar a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação no âmbito da promoção e
animação turísticas com a Tramas e Enredos - Associação, tendo em vista a execução de um projeto
intitulado “Retalhos da Ilha” - Madeira - 6 séculos
de alegria”.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior, conceder à Tramas e Enredos - Associação, uma comparticipação financeira que não excederá € 15.800,00 (quinze mil e oitocentos euros).
70%, ou seja, € 11.060,00, após a assinatura
do protocolo;
30%, ou seja, € 4.740,00, após a entrega do
relatório final.

3.

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

4.
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Mandatar a Secretária Regional do Turismo e Cultura e a Diretora Regional do Turismo para, em representação da Região Autónoma da Madeira, elaborar o respetivo processo e outorgar o protocolo,
o qual produzirá efeitos desde a data da assinatura
até 30 de junho de 2018.

Considerando, ainda, que já foi autorizado pelo VicePresidente do Governo Regional, a assunção do compromisso plurianual correspondente à despesa referente à renovação do contrato de arrendamento em causa, de acordo
com o estatuído no artigo 27.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro.
Nestes termos, o Conselho de Governo reunido em plenário em 1 de fevereiro de 2017, ao abrigo do disposto no
n.º 1 do artigo 28.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, resolveu:
1.

Autorizar a renovação pelo período de um ano, do
contrato de arrendamento celebrado em 16 de outubro de 2015, entre o Serviço de Saúde da Região
Autónoma da Madeira, E.P.E. e a sociedade comercial Arsofi-Investimentos e Gestão Imobiliária, Limitada, onde funciona o Serviço de Acolhimento de
Doentes em Lisboa, fixando-se a renda mensal no
montante de € 420,00 (quatrocentos e vinte euros),
acrescido de imposto sobre o valor acrescentado.

2.

Autorizar a dispensa de consulta ao mercado imobiliário prevista no n.º 2 do artigo 9.º por remissão
do artigo 16.º, ambos do Decreto Legislativo Regional n.º 7/2012/M, de 20 de abril.

3.

A correspondente despesa tem cabimento no orçamento do Serviço de Saúde da Região Autónoma
da Madeira, E.P.E. ao qual foi atribuído o número
de compromisso 18.01362.

As despesas resultantes do protocolo a celebrar têm
cabimento orçamental na Secretaria 50, Capítulo
50, Divisão 01, Subdivisão 02, cl func. 3044, Classificação Económica 04. 07. 01. A0. 00, fonte 111,
prog. 43, med. 8, proj. 50111.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque

Considerando que a Região Autónoma da Madeira concedeu o seu Aval, nos termos da Resolução n.º 964/2008,
de 4 de setembro, e do Certificado de Aval emitido em 4 de
setembro de 2008, com a alteração introduzida pelo respetivo Anexo datado de 13 de outubro de 2008, a uma operação
de crédito contratada em 26 de novembro de 2008, junto do
Sindicato Bancário constituído pelo BANIF - Banco Internacional do Funchal, S.A. (Agente), pelo Banco BPI, S.A. e
pelo Millennium BCP, S.A.;
Considerando que a Região Autónoma da Madeira, na
qualidade de avalista, foi interpelada pelos Bancos para
proceder ao pagamento dos compromissos assumidos, tendo, para o efeito, celebrado com os Bancos um Acordo de
Regularização de Dívida, o qual foi aprovado pela Resolução n.º 563/2014, de 4 de junho;
Considerando que pela medida de resolução imposta pelo Banco de Portugal ao BANIF - Banco Internacional do
Funchal, S.A., em 20 de dezembro de 2015, nos termos do
art.º 145.º-M do Regime Geral das Instituições de Crédito e
Sociedades Financeiras, a generalidade da atividade comercial do BANIF - Banco Internacional do Funchal, S.A. foi
transmitida para o BANCO SANTANDER TOTTA S.A.
Considerando que a Região, ao honrar a sua posição de
avalista, fica na posição de credora perante o devedor principal, em montante igual ao desembolsado;
Assim, o Conselho do Governo reunido em plenário em
1 de fevereiro de 2017, resolveu:

5.

Resolução n.º 50/2018
Considerando que, em 16 de outubro de 2015 foi celebrado, entre o Serviço de Saúde da Região Autónoma da
Madeira, E.P.E. e Arsofi-Investimentos e Gestão Imobiliária, Limitada, um contrato de Arrendamento da sala n.º 8,
de 13 m2, localizado na fração G, no Edifício Lisboa Biz,
na Avenida Eng. Arantes e Oliveira, n.º 3, Rés-do-chão, em
Lisboa, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo
n.º 547, que se destina à instalação e funcionamento do
Serviço de Acolhimento de Doentes em Lisboa.
Considerando que o aludido contrato, celebrado ao abrigo do disposto nos artigos 1064.º e seguintes do Código
Civil, na redação que lhe foi introduzida pela Lei
n.º 6/2016, de 27 de fevereiro, prevê a possibilidade de
renovação.
Considerando que é de absoluto interesse público a renovação do referido contrato de arrendamento, com efeitos
a partir de 16 de outubro de 2017.
Considerando que, o imóvel a arrendar deverá ver acolhidas as seguintes caraterísticas mínimas: mobília, atendimento telefónico, receção de correspondência, utilização
das salas de reunião (até 4 horas por mês), água e eletricidade, ar condicionado, comunicações (telefone, Internet,
WiFi), bem como limpeza e manutenção.

Resolução n.º 51/2018

1.

Autorizar o pagamento da décima sexta prestação do
Acordo de Regularização de Dívida, celebrado em 11
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de junho de 2014, na importância de € 71.363,14 (setenta e um mil, trezentos e sessenta e três euros e catorze cêntimos), ao BANCO SANTANDER TOTTA
S.A. (Agente), relativo às responsabilidades a vencer
no dia 26 de fevereiro de 2018.
2.

Determinar que a despesa a suportar pelo Orçamento da Região Autónoma da Madeira do ano
2018, respeitante a capital, no valor de € 65.645,83
(sessenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco
euros e oitenta e três cêntimos), tem cabimento orçamental na Secretaria 43; Capítulo 01; Divisão
01; Subdivisão 00; Classificação Económica
10.07.03.S0.00 SCEP (Passivos financeiros - Outros passivos financeiros - Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras) e a parcela de juros e demais despesas associadas, no valor € 5.717,31 (cinco mil e setecentos e dezassete
euros e trinta e um cêntimos), tem cabimento orçamental na Secretaria 43; Capítulo 01; Divisão
01; Subdivisão 00; Classificação Económica
03.01.03.S0.00 SCEP (Juros e outros encargos - Juros da dívida pública - Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras), ambos
com Centro Financeiro M100400 e Fundo
5111000049, Compromissos n.º CY51703669 (capital) e n.º CY51703671 (juros e outros encargos).

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 52/2018
Considerando que está em vigor o REGULAMENTO (UE)
2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 27 de
abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre
circulação desses dados (RGPD), cujo período de transição
para que as organizações dos Estados-Membros procedam à
sua implementação, termina a 25 de maio de 2018, data a
partir da qual é integralmente aplicável;
Considerando que, nesse âmbito, torna-se necessário assegurar, nomeadamente, a licitude do tratamento e o consentimento explícito dos titulares dos dados, o direito ao
acesso, retificação, apagamento, limitação, portabilidade e
oposição ao tratamento, bem como implementar medidas
organizacionais e técnicas adequadas a assegurar as garantias e os direitos indicados;
Considerando que a proteção das pessoas singulares relativamente ao tratamento de dados pessoais é um direito
fundamental e aplica-se quer ao tratamento por meios automatizados, quer manual;
Assim, o Conselho de Governo reunido em plenário em
1 de fevereiro de 2017, resolveu:
Aprovar o Plano de Ação para a Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados à Administração Pública
Regional, o qual fazendo parte integrante desta resolução
ficará arquivado na Secretaria Geral da Presidência.
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 53/2018
Considerando que por escritura de expropriação amigável, para a obra de “Construção da Via Expresso Boaventu-
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ra São Vicente”, parcela 98, celebrada a três de dezembro
de dois mil e dez, a Região Autónoma da Madeira expropriou a Maria Mendes e aos seus representados, Maria
Lourdes Mendes Faustino Pita, que também usa e é conhecida por Maria Lurdes Mendes Faustino Pita e Maria Mendes Faustino Fernandes, Luís Mendes da Mata, Anita da
Mata Kirov, uma parcela de terreno rústica e suas benfeitorias, com a área de mil setecentos e setenta e três metros
quadrados, a destacar do prédio rústico, localizado no Sítio
da Fajã da Areia ou Terreiros ou Amoreira, freguesia e
concelho de São Vicente, inscrito na matriz cadastral respetiva sob o artigo nove mil duzentos e cinquenta, descrito na
Conservatória do Registo Predial de São Vicente sob o
número setenta e oito, averbado ao domínio público;
Considerando que a referida obra não absorveu a totalidade da parcela expropriada;
Considerando que se torna necessário proceder à desafetação da área de domínio público para domínio privado;
Considerando que a área a integrar o domínio privado
da Região Autónoma da Madeira pode ser objeto de alienação, por fazer parte do comércio jurídico privado, prosseguindo-se, assim, a política de rentabilização do Património
do Governo Regional;
Considerando que se encontra plenamente salvaguardado o interesse público da Região Autónoma da Madeira.
Assim, o Conselho do Governo reunido em plenário em
1 de fevereiro de 2017, resolveu:
Desafetar do domínio público uma parcela de terreno e
suas benfeitorias, com a área de seiscentos e vinte e sete
metros quadrados, a destacar do prédio rústico, localizado
no Sítio do Fajã da Areia ou Terreiros ou Amoreira, freguesia e concelho de São Vicente, inscrito, na matriz cadastral
respetiva sob parte do artigo nove mil duzentos e cinquenta,
descrito na Conservatória do Registo Predial de São Vicente sob o número setenta e oito.
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 54/2018
Considerando que o artigo 76.º-A do Código das Expropriações dispõe que, “autorizada a reversão, podem a entidade expropriante, ou quem ulteriormente haja adquirido o
domínio do prédio, consoante o caso, e o interessado acordar quanto aos termos, condições e montante indemnizatório da reversão.”
Considerando que a Região Autónoma da Madeira adquiriu uma parcela rústica, localizada no Sítio de Santa
Quitéria, freguesia de Santo António, município do Funchal, com a área global, no solo, de 111 m2, inscrito na
matriz cadastral sob parte do artigo 19 secção “AK”
Considerando que, em virtude de uma alteração do projeto inicial, a parcela adquirida não foi utilizada na referida
obra.
Considerando que, a Resolução n.º 157/2016 do Conselho do Governo reunido em plenário de 31 de março, publicada no JORAM, I Série n.º 59, de 04/04, resolveu desistir
da expropriação da parcela.
Considerando que o expropriado manifestou através de
requerimento interesse na reversão da área expropriada do
referido prédio.
Considerando que o prédio em referência reveste caráter
excedentário e já não se revela necessário à prossecução de
fins de interesse público.
Considerando que esta operação imobiliária é precedida
de avaliação promovida pela Direção Regional do Patrimó-
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nio e de Gestão dos Serviços Partilhados, e que o valor
apurado perfaz a quantia de € 5.605,73 (cinco mil e seiscentos e cinco euros e setenta e três cêntimos), tendo sido
objeto de homologação pelo Vice-Presidente do Governo,
em cumprimento do disposto nos n.ºs 1 e 4 do artigo 84.º do
citado diploma regional.
Considerando que se encontra plenamente salvaguardado o interesse público;
Assim, o Conselho de Governo reunido em plenário em
1 de fevereiro de 2017, resolveu:
1.
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Autorizar a reversão, nos termos do preceituado no
artigo 5.º conjugado com o artigo 74.º e 76.º-A do
Código das Expropriações, da parcela rústica com
a área global, no solo, de cento e onze metros quadrados, localizado no Sítio de Santa Quitéria, freguesia de Santo António, município do Funchal,
inscrito na matriz cadastral respetiva sob parte do
artigo dezanove secção “AK” e descrito na Con-

servatória do Registo Predial do Funchal, sob o
número nove zero sete dois.
2.

Autorizar a celebração com o senhor Manuel Marcos Vieira, a respetiva escritura de reversão pelo
montante de € 5.605,73 (cinco mil e seiscentos e
cinco euros e setenta e três cêntimos).

3.

Aprovar a minuta da escritura de reversão a qual
faz parte integrante desta resolução e fica arquivada na Secretaria Geral da Presidência.

4.

Mandatar o Vice-Presidente para, em representação
da Região Autónoma da Madeira, outorgar o respetivo contrato.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

Toda a correspondência relativa a anúncios e 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

Preço deste número: 3,05 (IVA incluído)

