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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL

Resolução n." 36312021

Considerando que a obra de "Construção das Infra-
Estruturas Gerais do Vale da Ribeira da Ponta do Sol"
abarca propriedades cuja expropriação se torna
indispensáve1;

Resolução n.'37012021
Autoriza tomar de arrendamento a moradia de tipologia T2,localizada na Travessa do
Tanque, n.o 2, freguesia de Santo António, municipio do Funchal.

Resolução n.'37112021
Autoriza a celebração de um Contrato-Programa com intuito de que a Região, através
da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, proceda à atribuição de uma
comparticipação financeira à Universidade da Madeira, tendo em vista a formação e
qualificação de recursos humanos, a promoção cultural, o desenvolvimento da
investigação científica e técnica, a permuta de informação e a valorização do
conhecimento, com vista do desenvolvimento social, cultural e económico da Região
Autónoma da Madeira.

Resolução n." 37212021
Prorroga até ao dia 31 de maio de2021 o prazo de isenção temporária do pagamento
das rendas decorrentes dos contratos de concessão do direito de exploração referentes
à Casa do Rabaçal, à Casa de Abrigo da Achada do Teixeira, à Casa da Quinta do
Santo da Serra, à Casa do Sardinha, à Casa de Abrigo das Queimadas, às instalações
sanitrlrias do Rabaçal e à Cafetaria do Jardim Botânico.

Resolução n.'373/2021
Isenta temporariamente o pagamento das rendas e taxas referentes ao mês de maio de
2021, aplicando-se as regras da proporcionalidade nas dívidas com vencimento não
mensal, decorrentes dos contratos de concessão e títulos de utilização privativa de
domínio público maritimo, à exceção dos títulos de utilização temporiíria dos recursos
hídricos, tutelados pelos serviços que integram a Administração Regional Direta da
Região Autónoma da Madeira com competências de administração do litoral.

Resolução n.'37412021
Autoriza a celebração de um contrato-programa com a entidade denominada
Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA) tendo em vista a definição do
processo de cooperação financeira entre as partes para a execução das atividades
relacionadas com a prática e formação musical.

Resolução n." 37512021
Determina a adjudicação, à proposta apresentada pelo agrupamento concorrente TPF-
Consultores de Engenharia e Arquitetura, S.A./Consulgal, Consultores de Engenharia
e Gestão , S.A. / NRV- Consultores de Engenharia, S.4., pelo preço contratual
máximo de €4.725.071,55, tendo presente e acolhendo todas as pÍopostas e

confirmando o esclarecimento do júri do procedimento do concurso limitado por
prévia qualificação para a aquisição de serviços desigrada como (HOSPITAL
CENTRAL DA MADEIRÂ - SERVIçOS DE FISCALZAÇÃO E COORDENAçÃO DA
OBRA), contidos no relatório final de análise e avaliação das propostas, reunido em
plenário em 29 de abril de 202 I , resolve

Resolução n." 37612021
Autoriza a expropriação pelo valor global de € 46.518,03 da parcela de terreno n.o 5,
da planta parcelar da obra de "Conskução da Via Rápida Câmara de Lobos - Estreito
de Câmara de Lobos".

Resolução n." 37712021
Prorroga até o dia 3l de maio de2021 oprazo de isenção temponária do pagamento
de rendas e taxas, aplicando-se as regras da proporcionalidade nas dividas com
vencimento não mensal, decorrentes de contratos de arrendamento e subarrendamento
habitacional e não habitacional, de contratos de concessão, de autos de cessão a título
oneroso, de contratos de direito de superficie, que estejam sob a gestão da Vice-
Presidência do Govemo Regional e dos Assuntos Parlamentares através da Direção
Regional do Património

Considerando que pela Resolução n.'127512008, de 13
de novembro, foi declarada de utilidade pública a
expropriação dos bens imóveis, suas benfeitorias e todos os
direitos a eles inerentes ou relativos, com vista à execução
da obra acima identificada, da qual faz parte integrante a
presente parcela.

O Conselho do Governo reunido em plenário em 29 de
abril de 202 I , resolve:
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3 - 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.

4 - Mandatar o Secretário Regional de Educação,
Ciência e Tecnologia, Jorge Maria Abreu de
Carvalho, ptrâ, em representação da Região
Autónoma da Madeira, elaborar o respetivo
processo e outorgar o conhato-programa, o qual
produz efeitos após a decisão de visto pelo
Tribunal de Contas até 3l de dezembro de 2021.

5 - As despesas resultantes do contrato-programa a
celebrar têm cabimento orçamental número
CY42104404 e o compromisso n.o CY52103692.

Presidência do Govemo Regional. - O PRESDENTE Do
GownNo REGIoNAL, Miguel Filipe Maçhado de
Albuquerque

Resolução n." 37512021

O Conselho do Governo, tendo presente e acolhendo
todas as propostas e confirmando o esclarecimento do júri
do procedimento do concurso limitado por prévia
qualificação para a aquisição de serviços designada como
(HOSPITAL CENTRAL DA MADEIRA - SERVIÇOS DE
FTSCALIZAçÃO E COORDENAÇÃO DA OBRA), contidos
no relatório final de análise e avaliação das propostas,
reunido em pleniírio em 29 de abril de 2027, resolve
adjudicar os referidos serviços, à proposta apresentada
pelo agrupamento concorrente TPF-Consultores de
Engenharia e Arquitetura, S.A. /Consulgal, Consultores
de Engenharia e Gestão , S.A. / NRV- Consultores de
Engenharia, S.A., pelo preço contratual máximo de
e4.725.071,55 (quatro milhões, setecentos e vinte e
cinco mil, setenta e um euros e cinquenta e cinco
cêntimos) e prÍrzo máximo de 175 meses.

Mais resolve aprovur a minuta do correspondente
contrato, e delegar ao abrigo do disposto no n.o I do artigo
109." do Código dos Contratos Públicos e nos artigos 44.o e
seguintes do Código do Procedimento Adminisfrativo, no
Secretario Regional de Equipamentos e Infraestruturas os
poderes para outorgar o contato e no Diretor Regional do
Equipamento Social e Conservação os poderes para
proceder à prática de todos os atos relacionados com a fase
de execução do contrato.

A despesa programada para o ano económico de 2021,
decorrente do contrato tem cobertura orçamental prevista na
rubrica Secretaria 52, Capítulo 50, Divisão 02, Subdivisão
02, Classificação Económica 02.02.14, Alínea DS,
Subalínea 00, Fonte de Financiamento 381, Programa 050,
Medida 23, Projeto 51982, Classificação Funcional 062, do
Orçamento da RAM para202l.

Presidência do Governo Regional. - O PnBsnsNTE oo
GovenNo REcIoNAL, Miguel Filipe Machado de
Albuquerque

Resolução n." 37612021

Considerando que a obra de "Construção da Via Rápida
Câmara de Lobos - Estreito de Câmara de Lobos" abarca
propriedades cuja expropriação se toma indispensável;

lucrativos destinada a gerir e a dinamizar a Orquestra
Clássica da.Madeira, a promoção da música e a formação de

JOVenS mUSTCOS;

Considerando que a ANSA visa manter uma oferta de
referência artística na Região Autónoma da Madeira pela
promoção de concertos de qualidade na iírea da música
erudita, como complemento educacional dos alunos do
Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira,
Eng.o Luiz Peter Clode;

Considerando que a ANSA prossegue finalidades de
carárter socioeconómico e educacional, tais como a
promoção da prática musical e do eficaz desempenho
técnico e artístico dos músicos, alunos do Conservatório -
- Escola Profissional das Artes da Madeira., Eng." Luiz Peter
Clode;

Considerando que a formação de jovens músicos é
desenvolvida em complemento do ensino ministrado no
Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira,
Eng." Luiz Peter Clode, sendo essencial à consolidagão dos
coúecimentos musicais adqúridos pelos alunos;

Considerando que em cumprimento da sua missão de
formação de músicos de excelência, a ANSA desenvolve um
conjunto de eventos musicais através dos quais é dado
oportunidade aos alunos do Conservatório - Escola
Profissional das Artes da Madeira, Eng.' Luiz Peter Clode,
de coúecerem e experienciarem obras de compositores de
diversas épocas;

Considerando que a existência de uma orquestra
profissional garante aos alunos a possibilidade de
desenvolverem a sua formação em contexto de trabalho e
aos professores da formação tecnológica da escola
profissional o exercício da atividade profissional;

Considerando que a ANSA garante, ainda, como
complemento do ensino, a oferta de oportunidades de
formação e estrígio a jovens músicos dentro e fora da Região
Autónoma da Madeira;

Considerando que a ANSA não dispõe de meios
financeiros suficientes para fazer face às despesas de
funcionamento inerentes ao desenvolvimento das suas
atribuições;

Considerando que é de manifesto interesse público
apoiar esta instituição no desempenho das suas atividades;

Considerando que é missão da Secretaria Regional de
Educação, Ciência e Tecnologia definir a política regional
nos setores da educação, da educação especial, do desporto,
da formação profissional, da ciência e tecnologia, da
juventude e da comunicação social, conforme preceitua o
artigo 2." do Decreto Regulamentar Regional n." 212020/M,
de 9 dejaneiro;

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 35.'do Decreto
Legislativo Regional n.'1812020/M. de 3l de dezembro,
que aprova o Orçamento da Região Autónoma da Madeira
para202l, o Conselho do Govemo reunido em pleniírio em
29 de abril de 2021, resolve:

I - Autorizar a celebração de um contrato-programa
com a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas
(ANSA) tendo em vista a definição do processo de
cooperação financeira entre as partes para a
execução das atividades relacionadas com a prática
e formação musical.

2 - Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior, conceder à Associação Notas e Sinfonias
Atlânticas (ANSA) uma comparticipação
financeira que não excederá os € 1.250.000,00 (um
milhão duzentos e cinquenta mil euros) a processar
no ano 2021.


