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Novamente em fevereiro de 2017, a Ministra da Justiça 
prometeu atender à reabertura do Centro Educativo, anun-
ciando uma nova função para o espaço e um novo modelo 
de funcionamento em estudo. A verdade é que, até à data, 
não se conhecem quaisquer avanços e muito menos quais as 
diligências encetadas junto do Executivo da Região. 

Aquele edifício, pertencente ao Ministério da Justiça, 
continua vazio e a deteriorar-se, sendo que os menores 
madeirenses a quem seja aplicada, por imposição judicial, a 
medida de internamento em Centro Educativo, têm que ser 
deslocados para um desses Centros no continente ou na 
outra Região Autónoma. 

Face à realidade atual e após auscultação de entidades, 
constata-se a necessidade de dotar a Região de uma respos-
ta social mais adequada para acolhimento de jovens com 
problemas de comportamento, uma vez que surgem, em 
cada vez maior número, situações relacionadas com pro-
blemáticas sociais mais complexas e que necessitam de 
uma intervenção especializada. 

Igualmente, tem aumentado o número de pedidos em 
Lar Especializado por parte da autoridade judiciária, bem 
como o número de jovens que cumprem a medida de aco-
lhimento em território continental, o qual já ultrapassou 20. 

Assim, considerando que este edifício se encontra en-
cerrado e sem qualquer uso, e considerando a necessidade 
de a Região ter uma resposta para os jovens que apresentem 
comportamentos específicos, a Assembleia Legislativa da 
Região Autónoma da Madeira, resolve, nos termos do n.º 3 
do artigo 41.º do Estatuto Político-Administrativo da Ma-
deira, aprovado pela Lei n.º 13/91, de 5 de junho, e revisto e 
alterado pelas Leis n.os 130/99, de 21 de agosto, e 12/2000, 
de 21 de junho, recomendar ao Governo da República que 
proceda à reativação do Centro Educativo da Madeira dan-
do-lhe um uso adequado às necessidades dos jovens da 
Região Autónoma da Madeira. 

 
Aprovada em sessão plenária da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma da Madeira em 3 de julho de 2019. 
 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, José Lino 

Tranquada Gomes 
 
 

VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL, 
SECRETARIAS REGIONAIS DA SAÚDE E DA  

INCLUSÃO E ASSUNTOS SOCIAIS 
 

Portaria n.º 425/2019 
 

de 25 de julho 
 

Dando cumprimento ao disposto no artigo 25.º do De-
creto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, na sua redação atual, 
na alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA, aprovada pela 
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, conjugado com o dispos-
to no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de 
junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 99/2015, de 2 de junho e nos artigos 29.º e 39.º do De-
creto Legislativo Regional n.º 26/2018/M, de 31 de dezem-

bro, diploma que aprova o Orçamento da Região Autónoma 
da Madeira para o ano de 2019, manda o Governo Regio-
nal, através do Vice-Presidente do Governo Regional e dos 
Secretários Regionais da Saúde e da Inclusão e Assuntos 
Sociais, o seguinte:  

 
1.  Os encargos orçamentais previstos para o contrato-

programa de adesão à Rede de Cuidados Continua-
dos Integrados (REDE) na tipologia de Unidade de 
Longa Duração com a Instituição Particular de So-
lidariedade Social ATALAIA LIVING CARE, no 
montante global de € 16.544.894,02 (dezasseis mi-
lhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, oitocen-
tos e noventa e quatro euros e dois cêntimos), isen-
to de IVA, encontram-se escalonados na forma 
abaixo indicada: 

 
Ano económico de 2019 ................  € 2.300.845,28; 
Ano económico de 2020 ................  € 5.525.056,10; 
Ano económico de 2021 ................  € 5.525.056,10; 
Ano económico de 2022 ................  € 3.193.936,54. 

 
2.  As despesas resultantes do contrato-programa a 

celebrar têm cabimento orçamental na Secretaria 
45, Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão 00, Pro-
grama 050, Medida 057, fonte de financiamento 
311, Classificação Económica 02.02.22.C0.00, 
do Orçamento Privativo do Instituto de Adminis-
tração da Saúde, IP-RAM, tendo sido atribuído o 
compromisso n.º 2541, de 2019-07-25 e na Se-
cretaria 48, Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão 
00, Programa 048, Medida 022, fontes de finan-
ciamento 111 e 117, Classificação Económica 
04.07.01.Y0.S0, do Orçamento do Gabinete do 
Secretário Regional da Inclusão e Assuntos So-
ciais, tendo sido atribuídos os compromissos 
CY51912268 e CY51912271 e nos anos seguin-
tes por verbas adequadas a inscrever nos orça-
mentos dos mesmos organismos. 

 
3.  A importância fixada para cada ano económico po-

derá ser acrescida do saldo apurado no ano ante-
rior. 

 
4.  A presente Portaria entra em vigor na data da sua 

assinatura. 
 
Vice-Presidência do Governo Regional e Secretarias 

Regionais da Saúde e da Inclusão e Assuntos Socias, aos 25 
dias do mês de julho de 2019. 

 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Pedro 

Miguel Amaro de Bettencourt Calado 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DA SAÚDE, Pedro Miguel de 

Câmara Ramos 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS 

SOCIAIS, Maria Rita Sabino Martins Gomes de Andrade 
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