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13 de outubro de 2020 

 

 
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL 

 
Resolução n.º 746/2020 

 
O Conselho de Governo reunido em plenário em 8 de 

outubro de 2020, resolve: 
Ratificar o texto da Convenção acordada entre a 

Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil  e o 
Conselho Médico da RAM da Ordem dos Médicos, que 
estabelece o relacionamento entre a Secretaria Regional de 
Saúde e Proteção Civil e o Conselho Médico da Região 
Autónoma da Madeira da Ordem dos Médicos, como 
representante dos médicos aderentes, que será o 
instrumento base da operacionalização do princípio da 
complementaridade entre o setor público e a medicina 
privada na Região Autónoma da Madeira, para efeitos de 
financiamento das despesas de saúde aos utentes do Serviço 

Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SRS -  
- Madeira). 

 
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO 

GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de 
Albuquerque 

 
 

Resolução n.º 747/2020 
 

Considerando que a Delegação da Madeira da 
Associação Alzheimer Portugal tem como missão ajudar as 
famílias com doentes de Alzheimer, e mantê-los no seio do 
ambiente familiar proporcionando-lhes uma ajuda 
estruturada à medida das suas necessidades; 

Considerando que tal atividade, no quadro da realidade 
regional, se reveste de uma enorme importância na 

 
Resolução n.º 752/2020 

Autoriza a celebração de um contrato-programa com a TRAGA - Associação de Folclore 
Tradições de Gaula, no âmbito do programa de apoio às bandas filarmónicas, tunas, grupos 
folclóricos e de música tradicional da Região Autónoma da Madeira - 2019. 

 

Resolução n.º 753/2020 

Isenta temporariamente o pagamento das rendas e taxas mensais referentes aos meses 
de outubro a dezembro de 2020, aos concessionários privados, cujos contratos com a 
Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A., da Sociedade 
Metropolitana de Desenvolvimento, S.A., da Ponta do Oeste - Sociedade de 
Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A. e da Sociedade de 
Desenvolvimento do Porto santo, S.A, foram celebrados até 16 de março de 2020. 

 

Resolução n.º 754/2020 

Autoriza um reforço extraordinário de 2%, a aplicar sobre o montante das 

comparticipações mensais atípicas devidas pelo Instituto de Segurança Social da 
Madeira, IP-RAM às Instituições, no âmbito dos instrumentos de cooperação 
celebrados com as mesmas. 

 

Resolução n.º 755/2020 

Autoriza a celebração de um contrato-programa com a Fundação Nossa Senhora da 
Piedade, com vista a comparticipar os encargos com a aquisição de uma viatura, 
destinada a pessoas com mobilidade reduzida para o Lar de Idosos da Fundação de 
Nossa Senhora da Piedade, no âmbito do Orçamento Participativo da Região 
Autónoma da Madeira (OPRAM), edição de 2019. 

 

Resolução n.º 756/2020 

Autoriza a celebração de um contrato-programa com a IHM - Investimentos 
Habitacionais da Madeira, EPERAM, com vista a comparticipar os encargos com a 
aquisição de uma carrinha, destinada ao Projeto Renascer Nogueira+, desenvolvido 
pela referida entidade, no âmbito do Orçamento Participativo da Região Autónoma da 
Madeira (OPRAM), edição de 2019. 

 

Resolução n.º 757/2020 

Autoriza a celebração de um contrato-programa com a IHM - Investimentos 
Habitacionais da Madeira, EPERAM, com vista a comparticipar os encargos com a 
aquisição de uma carrinha, destinada ao transporte de utentes do Polo Comunitário 
Comandante Camacho de Freitas, no âmbito do Orçamento Participativo da Região 
Autónoma da Madeira (OPRAM), edição de 2019. 

 

Resolução n.º 758/2020 

Autoriza o pagamento de indemnizações ao convencionado item “Empresas Agrícolas 
a Indemnizar - Culturas Diversas”, no valor de € 1.347,01. 

 

Resolução n.º 759/2020 

Autoriza o pagamento de indemnizações ao convencionado item “21.º Conjunto de 
Agricultores a Indemnizar - Cultura da Bananeira”, no valor de € 3.186,33. 
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