
8    
Número 105 

2 de julho de 2019 

 

exceder € 200.000,00 por beneficiário, durante um 
período de três exercícios financeiros, conforme o 
disposto no n.º 2 do artigo 3.º do referido 
Regulamento (UE) n.º 1407/2013. 

 
13.º  A fiscalização física e contabilística da utilização 

dos empréstimos contraídos fica a cargo do 
Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da 
Madeira, IP-RAM. 

 
14.º  Aprovar a minuta de Protocolo que faz parte 

integrante da presente Resolução e fica arquivada 
na Secretaria-Geral da Presidência. 

 
15.º  Mandatar o Secretário Regional da Agricultura e 

Pescas para negociar as condições do Protocolo e 
outorgar neste e em todos os documentos 
necessários à efetivação da linha de crédito. 

 
16.º  Os encargos orçamentais referentes às bonificações 

da linha de crédito bonificado destinada a financiar 
a compra de cana-de-açúcar para a campanha de 
2019, não excederão, em cada ano económico, os 
seguintes valores: 

 
Ano Económico de 2019:  ....................  € 7.728,31; 
Ano Económico de 2020:  ................... € 22.680,90. 

 
17.º  A despesa em causa tem cabimento orçamental em 

2019, na Classificação orgânica: 469500201; 
Centro financeiro: M100607; Centro de custo: 
M100A63100, Programa: 51; Medida: 30; 
Atividade/projeto: 50008; Classificação econó-
mica: D.05.01.03.BS.00; Classificação funcional; 
313 e Fundo: 4111000585, Cabimento 
CY41907220 e Compromisso CY51910816. 

 
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO 

GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de 
Albuquerque 

 
 

Resolução n.º 398/2019 
 

Considerando que a Rede de Cuidados Continuados 
Integrados da Região Autónoma da Madeira (REDE), 
criada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 9/2007/M, de 
15 de março, deverá expandir-se e aperfeiçoar-se, incluindo 
mais serviços de apoio às pessoas em situação de 
dependência, designadamente as Unidades de Longa 
Duração e Manutenção; 

Considerando que a Portaria Conjunta n.º 234/2018, de 
20 de julho, da Vice-Presidência do Governo Regional e 
Secretarias Regionais da Saúde e da Inclusão e Assuntos 
Sociais, publicada no JORAM, I Série, n.º 114, estabeleceu 
regras atinentes à definição, estrutura e composição da 
Rede de Cuidados Continuados Integrados da Região 
Autónoma da Madeira, nela se prevendo que a adesão se 
formaliza com a celebração de contrato, em modelo 
próprio, a aprovar pelos membros do Governo Regional 
competentes na área das finanças, saúde e segurança social. 

Tendo em conta que se considera que o modelo de 
contrato-programa a assinar com as entidades aderentes 
deve ser previamente aprovado, com as devidas condições 
técnicas, jurídicas e orçamentais, compromissos de 
desempenho, obrigações e consequências de modo a 
garantir a justa uniformização e posterior cumprimento do 
modelo a adotar, aquando da aprovação e outorga dos 
respetivos contratos com as entidades aderentes.  

O Conselho do Governo reunido em plenário em 27 de 
junho de 2019, ao abrigo do artigo 40.º da Portaria 
Conjunta n.º 234/2018, de 20 de julho, da Vice-Presidência 
do Governo Regional e Secretarias Regionais da Saúde e da 
Inclusão e Assuntos Sociais, publicada no JORAM, I Série, 
n.º 114, resolve: 

Aprovar a minuta de Contrato-Programa a celebrar com 
os serviços e estabelecimentos integrados no Sistema 
Regional de Saúde (SRS) e com as instituições do sector 
social e do sector privado que adiram à REDE, 
denominados por entidades aderentes, que faz parte 
integrante da presente Resolução e que fica arquivada na 
Secretaria-Geral da Presidência. 

 
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO 

GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de 
Albuquerque 

 
 

Resolução n.º 399/2019 
 

Considerando que, pela Resolução n.º 894/2016, do 
Conselho de Governo Regional, aprovada em plenário de 
30 de novembro de 2016, e publicada na Série I do JORAM 
de 5 de dezembro de 2016, foi reconhecido o interesse 
estratégico para a Região Autónoma da Madeira do projeto 
denominado “Recuperação da Levada do Norte - Lanço Sul 
- Túnel do Espigão”; 

Considerando que, entretanto, com vista à melhor 
prossecução dos mesmos objetivos e à otimização do sistema e 
gestão das infraestruturas, foi promovida a reformulação do 
referido projeto assente na sua desagregação nos seguintes 
projetos, complementares entre si:  

a)  Recuperação da Levada do Norte – Lanço Sul; 
b)  Recuperação da Levada do Norte – Lanço Sul – 

Túnel do Pedregal; 
Considerando que, relativamente ao anterior projeto, o 

novo projeto denominado Recuperação da Levada do Norte 
– Lanço Sul representa a autonomização da componente 
dos trabalhos a executar entre o PK9+500 e o PK34+500 do 
Lanço Sul da Levada do Norte, ou seja sem a parte dos 
trabalhos de execução do Túnel;   

Considerando que o projeto de Recuperação da Levada 
do Norte – Lanço Sul – Túnel do Pedregal representa uma 
reformulação da solução técnica do projeto inicial para a 
execução de um túnel, mantendo os mesmos objetivos, mas 
aumentando substancialmente a capacidade de 
armazenamento de água para cerca de 40.000 m3, em vez 
dos 15.000 m3 inicialmente projetados, através da execução 
do Túnel do Pedregal, entre os sítios da Ameixieira e do 
Pedregal;  

Considerando que, apesar das alterações, os dois novos 
projetos decorrentes da divisão do projeto inicial justificam 
a mesma classificação de interesse estratégico;  

Considerando ser necessário formalizar a devida 
alteração, revogando a classificação de interesse estratégico 
atribuída ao projeto inicial e reconhecendo essa mesma 
classificação aos dois projetos decorrentes da sua divisão. 

O Conselho do Governo reunido em plenário em 27 de 
junho de 2019:  

 
1.  Reconhecer, nos termos e para os efeitos do disposto 

no n.º 3 do artigo 15.º da Portaria n.º 406/2015, de 29 
de dezembro, de interesse estratégico para a Região 
Autónoma da Madeira os dois novos projetos de 
Recuperação da Levada do Norte – Lanço Sul e de 
Recuperação da Levada do Norte – Lanço Sul – 
Túnel do Pedregal, decorrentes da alteração do 
projeto de Recuperação da Levada do Norte - Lanço 
Sul - Túnel do Espigão. 
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