Resolução n.'189/2020
Procede à retificação da Resoluç ào n." 12612020 de I 9 de março, que autoriza
a entrada de
qre{aço{ acessórias pecuniárias à sociedade denominada Sociedade de Desenvolvimento

do Porro santo, s.A. no montante de€ 6 921 66g,00, no ano de 2020 a qual foi publicada
no Jomal Ofcial I Série, n.o 5l , Suplemento, de 20 de março.
Resolução n." 190/2020
Aprova o.Decreto Regulamentar Regional que procede à transferência do setor do
desenvolvimento local, a título excecionar e tèmpãrririo, para a Secretaria Regional de

Inclusão social e cidadania. no âmbito da oiganizaçãì e funcionamento"do XIII

Governo Regional da Madeira.
Resolução n." 19112020
Aprov4 a título exceciona!.

um conj,nto de disposiçòes apücáveis as lrstit'ições

Particulares de Segurança Social e
9y!as entidades dè apoio social na narvr qr. Ãrìte.
instrum€ntos de cooperação. com o. ISSM, IP-RAM, cujo funcionamento seja áfetadopela

apücaso de medida fansitória de encenamento, púciar ou totar, das "."t
sociais, decorrente da sinração epidemiológica provocada pela CO\rló_

I

Àõ,irt",

9

Resolução n." 192/2A20

Procede à retificação da Resolução n! 167/2020, de 2 de abril que autonza
a
celebração de um contrato-programa com a Riidio Fesrival, cuja açío tr o.rÀnu
a
divulgação de projetos de caníter informativo, social, económico, cotúÃr
e
desportivo da Região Autónoma da Madeira.

Resolução n." 193/2020
Procede à retificação da Resorução n." 172/2020, de 2 de
celebração de um contraro-programa com a Rádio Sáo Vicente,

abril que atÍonza
ução

."ã.riinu

diwlgação-de projetos de ianíter informativo, social, eion"ómi.o,
"u.;u

desportivo da Região Autónoma da Madeira.

a
a

"urtu*t "

Resolução n." 194/2020
+rÌloriia a celebração de um contrato-programa com a Associação Notas e Sinfonias
Atlânticas (ANSA) tendo em vista a dèfiniçao do processo de óoop"*çao fio-uoceiru
entre as partes para a execução das atividades relacionadas com a pÉtióa e formação
musical, mediante uma comparticipação financeira que não excedeà o, g so0-0òì,00.

PRESTDÊNCIA DO GOYERNO REGIONAL
Resolução n." 184t2020

S-aúdg. no dia 30 de janeiro de 2020, bem como a
de 2020, ãa ããã"çã
-bem
*1$ifSu.ç3o, no dia t l- de março

Cgyq-l'? .como
e
assim- a siruaçdo
^p^an_demìa,
epidemiológica da COVID-I9
em portueal:
prejidente da República
Considerando.que
9 Decreto do
^

l4-N2020, de l8
\."
Emergência em,todo

de março, declarou

o

Estàdo dè

o território nacional;
Considerando que, no âmbito das meáidas excecionais e

temporiirias..que. ygry sendo adotadas para fazer face à

slruaçao eptclemrológlca. do novo Coronavírus_CovlD 19,
sâo rnevltavelmente colocados diversos constrangimentos
ao nolrnal funcionamento das cadeias de abastãcimento
alimentar, 1 passar. desde o realiúamento da procura à

reorganização dos circuitos logísticos;
.Considerando que.é de toÌío em tódo conveniente que o
tecido produtivo.agrícola,e agroalimentar regional, tanto
mals rendo por obJeto produtos sujeitos-a ciclos biológicos
mals ou menos complexos, continue a desenvolver as suas

.

atividades habituais com a maior normalidade possível
sustendo, a par da produ-çâo
bens, alimentares para o
-de

supnmento das _necessidades das populações, a viabìlidade
e o rendimento dos produtores:

já

. .Consideran{g .Cg. é' uma . realidade a Regiâo
Autónoma da Madeira esrar a produzir e a exportari de
Presidência do Governo Regional.
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Albuquerque

modo organizado,

pigngssol,
-sustenrado e

t"toiì'iõlú.

è

subtropicais para além da bananà da Madéira, como ie;am ã
anona ea pera abacate, bem como peixe fresco, em esiecial
a dourada da Madeira;
Considerando o crescimento significativo da aquiculhrra
da Madeira e a necessidade de aisegurar o esòoamento da

,

Resolução n.. 185/2020
Considerando a emergência de saúde pública de âmbito
internacional. declarada- pela Organìzação Mundial de

respetiva plodução para

e-rtracomunitário,

o mercadõ

nacional, europeu

e

como forma de garantir' um

desenvolvimento equilibrado. sustentado e reãtável de uma
atrvrdade que possui enorïnes potencialidades económicas:

14 de

I

abril de 2020
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Resolução n." 188/2020

Resolução n;'l9ll2O20

O Conselho do Govemo reunido em plenário em 8 de
abril de 2020, r'esolve retificar a Resoh.rção n.' l2,l/2020, de

Considerando o impacto da emergência de Saúde
Pública de interesse internacional, relacionada com a

l9 de março,

publicada

no JORAM,

I

Serie.

n.'

51.

Suplernento, de 20 de março.

do virus e propagação da infeção COVID-I9 à

entrada

de

prestaçòes acessórias

à SDNM - Sociedade de Desenvolvimento do Nofte da Madeira. S.A.". no
montante de € 5 381 417,00 (cinco milhòes
trezentos e oitenta e um mil qtlatrocentos e
pecuniárias

dezassete euros), no ano de 2020".

Deverá ler-se:

"1.

Autorizar a entrada de capital para cobertula de
à SDlr-M - Sociedade de Desen-

preiuízos

do Norte da Madeira, S.A." no
de € 5 381 417,00 (cinco milhòes
e oitenta e um mil quatrocentos e

volvimento
montante
trezentos

dezassete euros), no ano de 2020".
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Série,

n."

Autorizar

a

entrada

de

51,

prestaçôes acessórias

pecuniárias à Sociedade de Desenvolvimento do
Porto Santo. S. 4.," no montante de € 6 921 6ó8,00
(seis milhões novecentos e vinte e um rnil seiscentos e sessenta e oito euros), no ano de 2020".

de Estado de

casos na Região;

Considerando que, nos termos do n.o 3 da Resolução do
Conselho de Governo Regional n.' 115i2020, de ll de
março, foi determinado o encerramento de centros de dia,
geridos

que as referidas medidas de
ou futuras, têm impacto na
estabelecida entre o lnstituto de Segurança

Considerando

encerramento, presentes

cooperação
Social da Madeira, IP-RAM (ISSM. IP-RAM) e as IPSS e
outras entidades de apoio social designadamente para
aquelas que mantêm respostas sociais cujo financiamento se
realiza ern função da frequência dos utentes/ cidadãos:

Apoio mensal = Frequência média diária (FMDI x
quantitativo da comparticipação por utente defìnido
Onde FMD = | presenças diárias num mês/ n.q de dias de
funcionamento mensal

Deverá ler-se:

"1. Autorizar a entrada de capital para cobertura
prejuízos à Sociedade de Desenvolvimento

de
do

Porto Santo. S. A.". no montante de € 6 921 668.00
(seis milhões novecentos e vinte e um mil seiscentos e sessenta e oito euros). no ano de 2020".
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE Do
GovrRNo RrctotrRt-, Miguel Filipe Machado de

Albuquerque
Resolução n." 190/2020

O Conselho do Governo reunido em plenário em 8 de
abril de 2020. resolve:
Aprovar o Decreto Reguiarnentar Regional que procede
à transferência do setor do desenvolvimento local, a tírulo
excecional e temporário, para' a Secretaria Regional de
Inclusão Social e Cidadania. no âmbito da organização e
funcionamento do XIII Governo Regional da Madeira.

- O PRESIDEÀ-TE Do
GovpaNo RECtol(Al. Miguel Filipe Machado de
Presidência do Governo Regional.

Albuquerque

declaração

de convívio e comunitários, quer oficiais, quer

Suplemento, de 20 de março.

Assim, onde se lê:

a

pelas Instituições Particulares de Segurança Social (IPSS)
õu outras entidades da economia social, dos Centros de
Atividades Ocupacionais (CAO) e do Centro de Inclusão
Social da Madeira (CISM);
Considerando que das demais medidas tomadas ou que
se vènharn a tomar poderão ser abrangidas outras respostas
sociais na área da segurança social;

O Conselho do Governo reunido em plenárìo em 8 de
abril de 2020, resolve retificar a Resolução n." 12612020, de

I

Considerando ainda

Emergência relacionada com a doença infeciosa provocada
pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), com fundamento na
verificaçào de uma situação de calamidade pública. a qual
abrange todo o território nacional;
Considerando que a prioridade do Governo Regional
tem sido sempre a de garantir a segurança e o bem-estar da
populaçào da Região Autónoma da Madeira, procurando a
contençào da epidemia COVID-19 e evitar a propagação de

de

Resolução n.' 189/2020

19 de março, pubÌicada no JOI{AM,

Pública de âmbito lnternacional, qualificada atualmente
pela Organização Mundial da Saúde como pandemia:

Do

Albuquerque

"1.

escala

global, originando declaração de utna Emergência de Saúde

Assim, onde se lê:

"1. Autorizar a

doença infeciosa provocada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) e as declarações de risco elevado de disseminação

em idêntica posição se colocam
instrumentos de cooperação que têm
subjacente um financiamento de natureza atípica. tendo
presente que nos terrnos dos normativos vigentes. o
encerramento das suas respostas sociais determinaria a
suspensào do financiamento do ISSM, IP-RAM;
Considerando qu€ com intuito de minimizar os impactos
das medidas de encerramento no acesso das IPSS ao
Íìnanciamento do ISSM, IP-RAM, concedido no âmbito dos
instrumentos de cooperaçâo vigentes. e atendendo a que a
componente de gastos corentes e de funcionamento fixos
das IPSS tenderão a nâo sofrer oscilações significativas.
Considerando que

igualmente

os

apesar do nâo funcionamento das suas respostas sociais.

Nestes termos, o Conselho do Govemo reunido em
plenário em 8 de abril de 2020, resolve:

l.

Autorizar, a título excecional. para as IPSS e outras
entidades de apoio social na RAM que mantêm
instrumentos de cooperação com o ISSM, IP-

-RAM. celebrados nos temos do Decreto
Legislativo Regional n.' 1l/2015/M. de l8 de
dezembro, na sua atuai redaçào e ao abrigo de
demais legislação em vigor. cujo fiurcionamento

I
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seja afetado pela aplicação de medida transitória de
encerramento, parcial ou total, das suas respostas
sociais, a concretização do seu financiamenio nos

funcionamento das atividades inerentes a esses
apoios sociais e da situação financeira de cada
instituição.

seguintes moldes:

a)

Acordos de_ cooper.ação e de gestào típicos,
l$o*9,-1qu.les cujo financiamento do ISSM,

6.

As IPSS e outras entidades de apoio social que não
adilam às medidas propostas peio ISSM, IP:RAM,
poderão, por decisão do Conselho Diretivo deste
lnstituto, ver reduzidos os apoios determinados nos
tennos do núme_ro l, sem prejuízo da salvaguarda
da sua situação financeira.

7

Excecionahnente, e por decisão do
ISSM, IP-RAM, poderá ser determinado

Aos apoios atribuídos às IpSS e outras entidades de
apoio social, no âmbito do número I da presente
Resolução, aplicam-se os mecanismos de ôontroÌo
de apoios recebidos previstos em cada respetivo

caso se revele mais adeouado:

através da:

IP-RAM

se determina em funçào da resoeriva
lrequência de utenres/ cidadàoó:
I. A comparticipação mensal do ISSM, Ip-

-RAM será realizada em funçào

II.

da

fi'equência efetiva dos utenres/ cídadãos
observada nas respostas sociais com
referência ao mês dcjaneiro de2020;

outro período temporal de referência,

III.
IV.

rnstrumento

a)
b)

Os apoios relativos à óobernrra intesral
do mês de março de 2020, a pagar"em
abnll2020, serão determinaãoõ nos
termos das alíneas i) e ii) anteriores;
A comparticipação com referência aos

meses seguintes, enquanto se mantiver a
aplicação da presentê ou futuras medidas
transitórias de encerramento de respostas
das

tualizado no âmbito do rèspetivo instrumento
de cooperação vigente, nãõ o reduzindo em
função do encerramento, parcial ou total, das

8.

Manter. para as IPSS e outras entidades de apoio

social na RAM não afetadas pela presente' ou
futuras medidas de encenamentq pariial ou total,

de

respo.stas sociais.

os

pr.oòedimentos de
comp.articìpação ao funcionam'ento das respostas

Prestação anuaÌ de contas;

Análise dos saldos apurados nas valências

A

regulamentação das presentes medidas e de
outras que visem apoiar de forma extraordinária,
temponiria e transitória, o setor social e solidário,
em razão da situação epidemiológica da COVID

19, será definida poi portaria- da

9

presente Resolução produz efeitos imediatos e
vrgora enquanto se mantiverem ativas as medidas
temporárias de encerrarnento, parcial ou total, de
reqpo_,stas sociais no âmbito do combate à epidemìa

COVID-I9.

Albuquerque

Resoluçâo n.'19212020

Os instrumentos de cooperaçâo celebrados oelo

O Conselho do Governo reunido em plenário em g de
resolve. promover a retificação da Resoluçáo
^b:l 9: ?^0?!,
n."

Os trabalhadores das respostas sociais, abrangidas
pelo n.o 1, cujo funcionamento não se encontrie em
modo habitual poderão, respeitando as medidas de
contiÍÌgência relacionadas cõm a COVID -19 e em
articulaçâo com o ISSM. Ip-RAM:
a) Manter as atividadés, serviços e cuidados aos
utentes das respostas sociais desenvolvidas.
adequando-os à siruação de excecionalidade

que .a . Rggiâo enfrenta.

b)

5

- O PRESTDENTE Do
Miguãl Filipe Machado de

Presidência do Govemo Regional.

Gor,'e,nxo R_EcroNAL,

sociais desenvolvidas. nos termos dos instrumentos

ISSM, IP-RAM, incluindó cada uma das respetìvas
respostas sociais. abrangidos pelo anterioi n.o I
-Diretivo
serão decididos pelo Conselho
do mesmo
Instituto.
4.

Secretaria

A

oe cooperaçao vlgentes.
3.

designada-mente

Regional de Inclusão Social e Cidadania.

respostas sociais objeto de acordo.
2

cooperação,

dar a eventuais excedentes de financiamento.

I) e X)

anteriores.
Para as restantes tipologias de instrumentos de
cooperação, manter o apoio mensal contra_

de

objeto de financiamenÌo, incluindo destino a

sociais, será decidida pelo ISSM, Ip_
-alíneas

-RAM nos termos

b)

abril de2020

designadarnente
através da domiciliação do apoio sõcial: ou
Desempenhar outraÁ atividâdes consiáeradas
necessárias noutras respostas sociais. desisna_
damente no âmbito da domiciliação de apãios
sociais.

Nos casos em que as IPSS e outras entidades de
399!o 19cial entendam. em articulação com o
ISSM, IP-RAM, domiciliar. apoios sociais presra_
dos. poderá. por decisão do Conselho do Còverno
Re.gional. ser determinado um apoio financeiro
adicional. em funçâo de incremenio do défice de

16112020. aprovada a 2 de

termos.

abril de 2020, nos seguintes

Assim, onde se lê:

"5. 4 .despesas -resultantes do contrato-programa a
ceiebrar têm cabimentação 'or-çamenAl

n.o

CY42005600. classificâção

ecônómica

D.04.01.02.VC.00. classificação oigânica M100400.
com o n.o de compromisso CX52005n9.'
deverá ler-se:

"5.

As .deqpesas
celebrar -resultantes

têm,-,

do

contrato-programa
-orlamentaia

cabimentação

rÌ.u CY4200j600,

classiÍicâção

ecônómica

D.M.0 i.02.VD.00. classificação orgânica Mi00400.
com o n." de compromisso Cy52005I239.".

Presidência do Govemo Regional. - O PRTsTDENTE Do
Go\ERNo RrcroNAL, MiguèÌ Filipe Machado de

Albuquerque

Resolução n." 19312020

O Conselho do Governo reunido em plenátio ent g de
abril de 2020. resolve promover a retificaçào da Resoluçãò

