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pRnsroÊNcrA Do covERNo REGIoNAL
Resolução n." 195/2020
Aprova a proposta de Decreto Legislativo Regional que adapta à Região Autónoma da
Madeira o Decreto-Lei n." l0-N2020, de 13 de março, retificado pèla Declaração de
Retificação n.' ll-B/2020, de l6 de março, ratificado pela Lei n! l-A12020, de l9 de
março, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.' 4-N2020, de 6 de abril, alterado
pelo Decreto-Lei n.' l0-E/2020, de 24 de março e pelo Decrero-Lei n." t2_N2020, de
6 de abril, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19.
Resolução n." 19612020
Procede à refificação da Resolução n." 13712020, do conselho de Govemo de 2ó de
março que aprova medidas excecionais de apoio às famílias e às empresas e
empresário em nome individual residentes na Região, nas áreas da Educação e da
Fconomia e apoio ao setor produtivo, por forma a minimizar os prejuízos económicos
decorrentes do atual Estado de Emergência declarado pelo Decietó do presidente da
República n.' l4-N2020, de 18 de mÍrço, com fundamento na verificação de uma
situação de calamidade pública, em consequência da emergência de saúde pública
ocasionada pela doença covlD-19, qualificada como uma pandemia intemãcional
pela Organização Mundial de Saúde, no passado dia I I de março de 2020.
Resolução t." 19712020
Prorroga até ao dia 30 de abril todas as medidas associadas ao combate à pandemia da
covlD-lg, constantes das Resoluçôes de conselho de Govemo que tivèssem como
prazo mrlximo de execução e vigência o dia 3l de março e/ou o dia 15 de abril, assim
como as medidas adotadas no âmbito da Resolução n." 149t2020,de 30 de maÌço, sem
prejuizo da sua futura reavaliaçâo, se as circunstâncias de evoluçâo da pandemia ou
da declaraçâo de Estado de Emergência assim o justiÍìcarem.
Resolução n." 19812020
Suspende a aplicação do acréscimo remuneratório de 0,3%o, previsto no Decreto-Lei
n'" lo-B/2020, de 20 de março, aos vencimentos dos membros do Governo Regional,
ao pessoal dos Gabinetes dos membros do Govemo Regional, aos cargos de direção
superior da administraçâo pública regional, aos órgãos de direção de institutos
públicos. do setor empresarial da Região Autónoma da Madeira, dos serviços e fundos
autónomos e, ainda, a outros cargos de nomeaçâo política legalmente equiparados a
qualquer dos acima enunciados.
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VICE-PRESIDÈNCIE DO GOVERNO RECIONAL E DOS ASSUNTOS
PARLAMENTARES E SECRETARIA REGIONAL DE SAUDE E
PROTEçÃO CIVIL
Portaria n;'12612020

Redistribui e altera os encargos orçamentais previstos na Portaria n " 567;2019, de l9
de setembro, relativos à prestação de serviços de recolha de resíduos hospitalares para

I

SESARAM, E.P.E., pelo prazo de ano com possibilidade de renovação por
idênticos periodos, até ao limite máximo de 3 anos de vigôncia, no valor global de
EUR 485.460.00.

o

VICE-PRESIDÊNCIE DO GOVERNO REGIONAL E DOS ASSUNTOS
PARLAMENTARES
Portaria n." 121/2020
Autoriza a distribuiçào dos encargos orçarnentais relativos ao pagamento do Subsídio
atribuído às lamí1ias e à celebração dos Protocolos de Cooperaçào entre a Região e as
sociedades denonìinadas Porto Santo Line, Transportes Maritimos, Lda. e Binter
5.498.302,25, no âmbito do Decreto
Canárias, S.A., no valor global de
Regulamentar Regional n.'4/20191M, de 2 de abril, em conjugação com a Portaria
n." 472,2019, na veÍtente de fansporte aéreo e pela Portaria n." 47312019. na vertente
de transporte maritimo, ambas de l3 de agosto, que aprovaram e regulamentaram o
subsídio social de mobilidade nas ligações entre a Madeira e o Porto Santo'

€

Onde se lô:
"1 l. Prorrogar por 30 dias, e sem qualquer penalização,

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL

õs prazos de pagamento das faturas da
APRAM-Administração dos Portos da Região
Autónoma da Madeira, S.A. emitidas no período

todos

Resolução n.'195/2020

O Conselho do Govemo reunido em plenário em 8 de
abril de 2020, resolve:
Aprovar a proposta de Decreto Legislativo Regional que
adaptà à negiao Autónoma da Madeira o Decreto-Lei
n." IO-RIZOZO, de 13 de março, retificado pela Declaração
de Retificação n.u I l-812020, de 16 de março, ratificado
pela Lei n! l-A12020, de 19 de março, na.redação qle lhe
Ìoi conferida pela Lei n! 4-A12020, de 6 de abril, alterado
pelo Decreto-Lei n." 10-E/2020, de 24 de março e pelo

Decreto-Lei n.' 12-A.12020, de 6 de abril, que estabelece
medidas excecionais e temporárias relativas à siruação
do novo Coronavírus - COVID-19 e
epidemiológica
submetê-la à aprovação da Assernbleia Legislativa da

compreendido entre I e

3l

de maio de 2020."

Deverá ler-se:
"1 l. Prorrogar por 30 dias, e sem qualquer penalização,

todos os prazos de pagamento das faturas da
APRAM-Administração dos Portos da Região

Autónoma da Madeira, S.A. emitidas a partir do dia
1 de março

de2020."

Presidência do Governo Regional.

- O PRESIDENTE Do

Reclounl, Miguel Filipe Machado

GovERNo

de

Albuquerque

Madeira.

Resolução n." 19712020

- O PnrspENru oo
GovERNo REGIoNAT, Miguel Filipe Machado de
Presidência do Governo Regional.

Albuquerque
Resolução n." 19612020
Por ter saído com inexatidào a Resoluçâo n.' 13112020,
do Conselho de Governo no dia 26 de março e publicada no

JORAM,

I

Considerando que o Decreto do Presidente da República

n." l4-N2020, de 18 de março.

Série, n." 57, de 27 de março de 2020,

que

aprovou as medidas, excecionais dq apoig às famíiias e às
emnresas e emDresano em nome individual resident€s na
Reliao. nas áreãs da Educação e da Economia e apoio ao

a minimizar os prejuízos
do atual Estado de Emergência

setõr produtivo. por forma
económicos decorrentes

pelo Decreto do Presidente da República
n.' l4-AJ2020. de l8 de março, com fundamento na
declarado

verificação de uma siruação de calamidade pública, em
consequência da emergência de saúde pública ocasionada
pela doença COVID-19, qualificada como qma_p?ndemia
internacional pela Organizaçâo Mundial de Sairde, no
passado dia I I de março de 2020. assim o Conselho do
ôoverno reunido ern plenário ern 8 de abril de 2020. resolve

proceder à sua retificaçào.
Assim,

declarou

o

Estado de

Emergência em todo o território nacional, com fundamento
na veiificaçào de uma situação de calamidade pública, em
consequência da emergência de saúde pública ocasionada
pela doença COVID-l9, qualificada como uma pandemia

internacional pela Organização Mundial

-

passado dia I

I

de Saúde-

no

de março de 2020;

o Decreto n." 2-A12020, de 20 de
execução da declaração do Estado
Emergência, adotando medidas com o intuito de conter a
transmissâo do novo coronavírus e conter a expansão da
doença COVID -19;
Considerando que

maÍço. procedeu

à

Considerando QU€, nessa sequência, através da
n.' 12112020, de 19 de março, o Govemo

Resolução

Regional

da Madeila determinou a adoção de
de prevenção e combate à

imfrescindíveis medidas

epidemia provocada pela infeção COVID-19;
Considerando que, mediante o Decreto do Presidente da
República n." 17-A,12020, de 2 de abril, foi renovada a
declaração do estado de etrergência, com fundamento na
verificação de uma coutinuada situação de calamidade

-

pública;

