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Resolução n." 19512020
Aprova a proposta de Decreto Legíslativo Regional que adapta à Região Autónoma da
Ìvíadeira o Decreto-Lei n." l0-A/2020, de l3 de março. retitìcatio plla Declaraçào de
Retificação n.' 1 l-8/2020, de l 6 de março, ratificado pela Lei n." i _A/2020, de l9 de
março, na redação que lhe foi conferida pela Lei n!' 4-A12020, de 6 de abril. alterado
pelo Decreto-Lei n." l0-E/2020, de 24 de março e pelo Decreto-Lei n.' l2-d2020,
de
6 de abril, que estabelece medidas excecionais e teìnporárias relativas à situação
epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19.
Resolução n." 19612020
Procede à retificação da Resolução n!13i12020, do conselho de Governo de 26 de
março que aprova rnedidas excecìonais de apoio às famíiias e às empresas e
empresário em nome individual residentes na Região, nas áreas da Educação e da
Fconornia 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.'r4-N2020. de 18 de março, com fundamento na verificação de uma
situaçào de calamidade púbtica. em consequência da emergência de saride pública
ocasionada pela doença covlD-i9. quatificada como uma pandemia internãcional
pela Organizaçâo Mundial de Saúde. no passado dia I I de março de 2020.
Resolução n." 19712020
Prorroga até ao dia 30 de abril todas as medidas associadas ao combate à pandemia da
covlD-1g. constantes das Resoluções de conseiho de Governo que tivessem com<r
prazo máximo de execuçâo e vigência o dia 3i de março e/ou o dia l5 <ie abril. assim
como as medidas adotadas nc âmbito da Resoluçãc n." 1.19/2020. de 30 de maÌço. sem
prejuízo da sua futura reavaliaçào. se as cilcunstâncias de evolução da pandemia ou
da declaração de Estado de Emergência assim o justitìcarem.
Resolução n." 198/2020
Suspende a aplicação do acróscimo remuneratório de 0,j9,0, previsto no Decreto-Lei
n." l0-8i2020, de 20 de março, aos vencimentos dos membros do Governo Regional,
ao pessoal dos cabinetes dos membros do coverno Regional, aos cargos <le direção
superior da administraçào pública regional. aos ór.gãos de direção de ìnstitutos
públicos. do setor empresarial da Região Autónoma da Madeira. dos sen,iços e fundos
autónomos e. ainda. a outros car-sos de nomeação política Ìegalmente equiparatios a
qualquer dos acima enunciados.

I

14deabril de2020

Considerando tarnbérn quc, rnediante o Decreto
n." 2-8,'2020, de 2 de abril. o Governo português procedeu à
execuçào da declaraçào do estado de emergência efetuada
pelo Decreto do Presidente da Repirblica n." l4-A'/2020' de

renovada pelo Decreto do Presidente da
República
n.' l7-A/2020, de 2 de abril;
-Considerando
que o Covemo Regional tem vindo a
adotar várias medidas que combate à disseminação da

i

8 de março,

doença e combate à pandemia, que foram determinadas de
modo temporário, tendo sido, na sequência da Resolução

n." 16l/2020, de

3 de abril. pronogadas até 15 de abril'

Considerando que a renovação da declaração do estado
de emergência seríesta semana avaliada por Sua E.xcelência
O Presidente da República;

Considerando, por fim, que

a evolução da panden.ria

Conselho do

Governo'

reuniclo

extraordinariamente em plenário de 13 de abril de 2020'
determina o seguinte:

l.

ì8 de março,

Prorrogar até ao dÍa l0 de abril todas as medidas
associádas ao combate à pandemia da COVID-19'
constantes das Resoluções de Conselho de Governo
que tivessem como prazo máximo de execttçào e
vigència o dia 31 de março e/ou o dia 15 de abril'

qtre o Govetno Regional tem vindo a
adotar várias medìdas que combate à disseminaçào .da
rloença e combate à pandemia, que embora teúam sido
determinadas de motlo ternporário, estào a ter um impacto
muito signitÌcativo quer ao nivel de Saúde Pública mas
também a niveis empresariais, económicos e sobretudo

sociais, havendo assim que racionalizar

os

meios

e canalizá-los ttesta fase para as áreas

onde

Considerando que, através do Decreto-Lei n-' l0-8,'2020'
de 20 de março, ttri atualizada a base remuneratória e o valor
das remunerações base mensais da Administração Pública'
diploma que, de lorma indireta, tem reflexos nos vencimentos
de titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos, entre

outros cargos de nomeação politica, que deveriam em
consequêncìa. ver também refletido o aumento salarial
correspondente aos 0,3% genericamente atribuidos pelo
Decreio-Lei n." 10-82020, de 20 de março, circunstância que'
fase ao contexto atual, entende-se dever ser suspensa.
Assim, o Conselho do Governo, reunido

extraordinariamente em plenário
determina o seguinte:

l.

tle 13 de abril de 2020'

Suspender a aplicação do acréscimo remuneratório
Oe

O,:X, previito no Decreto-Lei n-" l0-8i2020,

de

assim como as medidas adotadas no âmbito da

20 de março, aos vencimentos dos membros do

justificarem.

setor empresarial da Região Autónoma da Madeira.
dos serviços e fundos autónomos e, ainda' a outros
cargos de nomeação política legalmente
equiparados a qualquer dos acima enunciados.

Govemo Regional, ao pessoal dos Gabinetes dos
membros do Governo Regional, aos cargos de
direção superior da administração pública regional,
aos órgãos de direção de institutos públicos, do

Resolução n.' 149/2020, de 30 de março' sem
prejuízo da sua futura reavaliação, se as
òirèunstâncias de evolução da pandernia ou da
declaraçào de Estado de Emergência assim o

2.

renovada pelo Decreto do Presidente da

n." l7-A./2020, de 2 de abril;
República
'Considerando

seJam mats necessanos;

aconselha a que tais medidas se mantenham nesta lase nos
seus exatos termos, podendo vir a ser incrementadas ou
aligeiradas em funçõo da análise que. a cada momento. o
Govemo Regional iaça sobre a situação.

- o

execuçào cla declaraçào do estado de emergência et'etuada
pelo Úecreto do Presidente da República n.' l4-Ai2020, de

disponíveìs

sujeìtas
a reavaliação nessa data;
-

Assim,

s-3
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A presente Resolução entïa em vigor no ciia da sua
publicação e produz os seus efeitos a 14 de abril de
2020.

Presidência do Govemo Regional.

GovERNo RrctoNAL, Miguel

- O PRESÍDENTE

Fiiipe Machado

de

Albuquerque

Albuquerque

Considerando que o Decreto do Presidente da República

n." t4-A/2020. de 18 de março. declarou o

Estado de

Emergência em todo o território nacional. corn fundamento
na veiificaçâo de uma situaçào de calamidade pública. em
consequência da emergência de saúde pública ocasionada
pela doença COVID-i9, qualihcada como uma pandemia

intemacìonal pela Olganizaçâo Mundial de Saúde. no
passado
dia I I de março de 2020:
'
Considerando que o DecÍeto n.' 2-A12020. de 20 de
março, procedeu à execução da <leclaração 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. mediante o Decreto do Presidente da

n.'

A presente Resolução entra em vigor no dia da sua
puÈlicação e produz os seus efeitos a I de abril de
2020.

Presidência do Governo Regional. - O PRrsnmnr lo
Goverxo REctoNnL. Miguel Filipe Machado de
Resolução n." 198/2020

Repirbtica

2.

Do

l7-A/2020, de

2 de abril, foi

renovada

a

deõlaração do estado de emergência, com fundamento na
verificação de uma continuada situação de calamidade
pública;
Decreto
Considerantl-r tambérn quc. rnediante
n." l-Bil0l0. de 2 de abrìi. o Governo português procedeu à

o

VICE.PRESIDÊNCIA DO GOVERI{O REGIONAL
DOS ASSUNTOS PARLAMENTABES E
SECRETARIA RIGIONAL DE SAUDI E
PROTEçÃO Ct\[L

E

Portaria n.'126Í2020
de t4 de abril
Dando cutnprirnento ao disposto no n.u I artigo 22." d<l
Decreto-Lei n:t 19'1199. de 8 de juúo, mantido em vigor
pelo artigo 1.4.o, n.o l, alínea 0 do Decreto-Lei n.o l8/2008'
ãe 29 dè janeiro, manda o Govemo Regional, através do
Vice-Ptesidente do Governo Regional e dos Assuntos
Parlamentares e do Secretário Regional de Saúde e Proteção
Civil. o seguinte:

L

e

alterar os encaÍgos orçamcntâis
Redistribuir
previstos na Portaria n." 567120 19, de t2 de setembro-

