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instituições particulares sem fins lucrativos que 
prosseguem atividades sociais na Região Autónoma 
da Madeira, no n.º 2 do artigo 6.º e no artigo 7.º do 
Estatuto das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social, aprovado pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 9/2015/M, de 2 de 
dezembro, e nos artigos 9.º, 47.º e seguintes do 
Regulamento que estabelece as normas de 
cooperação entre o ISSM, IP-RAM e as Instituições 
Particulares de Solidariedade Social e outras 
instituições de apoio social sem fins lucrativos, 
aprovado pela Portaria n.º 78/2007, de 16 de agosto, 
da Secretaria Regional dos Assuntos Sociais, a 
celebração de um acordo de cooperação, na 
modalidade de apoio atípico entre o ISSM, IP-RAM 
e a Fundação Aldeia da Paz, relativo ao 
financiamento da resposta social casa de 
acolhimento.  

 
2.  Atribuir, no âmbito do mesmo acordo, uma 

comparticipação financeira mensal no montante de 
41.630,00 € (quarenta e um mil, seiscentos e trinta 
euros), correspondente ao défice de funcionamento 
previsto para a mesma resposta social. 

 
3.  O ISSM, IP-RAM atualizará o apoio referido no 

número anterior, em função da alteração dos 
montantes de qualquer uma das componentes 
elegíveis, no âmbito do acordo que concorram para 
a determinação do valor da comparticipação 
financeira a atribuir. 

 
4.  Aprovar a minuta do referido acordo, que faz parte 

integrante da presente Resolução e que fica 
arquivada na Secretaria Geral da Presidência do 
Governo Regional. 

 
5.  O controlo à aplicação da comparticipação 

financeira prevista no n.º 2 será efetuado através da 
prestação anual de contas da Instituição ao ISSM, 
IP-RAM. 
 
5.1.  Por decisão do ISSM, IP-RAM o montante de 

apoio recebido a mais, relativamente ao 
resultado apresentado pela Instituição, 
designadamente no mapa de demonstração de 
resultados por funções da resposta social em 
causa, poderá ser aplicado nesta ou noutras 
atividades sociais da área da Segurança Social; 

 
5.2.  Na eventualidade do ISSM, IP-RAM entender 

não se justificar a aplicação do referido no 
número anterior, exigir a restituição dos 
montantes recebidos a mais, sem prejuízo da 
existência de um fundo de maneio necessário 
ao funcionamento da Instituição. 

 
6.  O presente acordo produz efeitos a 1 de maio de 

2021, sendo válido pelo período de três anos, 
automaticamente renovável por iguais períodos, 
salvo cessação ou denúncia nos termos previstos no 
mesmo.  

 
7.  As renovações mencionadas no número anterior 

estão condicionadas à obtenção da competente 
autorização para efeitos de assunção do respetivo 
compromisso plurianual, e ao seu registo no suporte 
informático adequado, conforme decorre do artigo 

6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua 
redação atual. 

 
8.  Revogar, com efeitos à data de entrada em vigor do 

presente novo acordo, o acordo atípico n.º 01/2014, 
outorgado entre as partes a 14 de julho de 2014, 
cujo objeto se integra no presente acordo. 

 
9.  A despesa decorrente do presente acordo, para o 

ano económico de 2021, no valor de 333.040,00 € 
tem cabimento na rubrica DA113003, Económica 
D.04.07.03.01.99, do Orçamento do ISSM, IP-
RAM e o respetivo cabimento/ compromisso foi 
registado no sistema informático de suporte à 
execução orçamental, Sistema de Informação 
Financeira (SIF) com os n.ºs 180 210 0983 e 280 
210 1131, respetivamente. 

 
10.  A assunção do compromisso plurianual resultante 

do presente acordo para os anos de 2022, 2023 e 
2024, nos montantes de 499.560,00 €, 499.560,00 € 
e 166.520,00 €, respetivamente, será suportada pela 
rubrica orçamental DA113003/ D.04.07.03.01.99, 
através de dotações a inscrever nos referidos 
orçamentos do ISSM, IP-RAM, em conformidade 
com o compromisso de anos futuros registado no 
sistema informático de suporte à execução 
orçamental, Sistema de Informação Financeira 
(SIF) n.º 700 000 170 e no Sistema Central de 
Encargos Plurianuais com o n.º 062021/2021. 

 
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO 

GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de 
Albuquerque 

 
 

Resolução n.º 244/2021 
 

O Conselho do Governo reunido em plenário em 8 de 
abril de 2021, resolve mandatar o Secretário Regional de 
Educação, Ciência e Tecnologia, para, em representação da 
Região Autónoma da Madeira, participar na reunião da 
Assembleia Geral do “MITI - MADEIRA INTERACTIVE 
TECHNOLOGIES INSTITUTE”, que se realizará, na sua 
sede, no dia 12 de abril de 2021, pelas 15H00, podendo 
deliberar, sobre os pontos da ordem de trabalhos constantes 
da convocatória, cuja cópia se anexa, nos termos e 
condições que entender por convenientes. 

 
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO 

GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de 
Albuquerque 

 
 

Resolução n.º 245/2021 
 

Considerando que, perante a evolução da situação 
epidemiológica da doença COVID-19 como pandemia 
internacional no país e no Mundo, através do Decreto do 
Presidente da República n.º 51-U/2020, de 6 de novembro, 
foi declarado o estado de emergência em todo o território 
nacional, com fundamento na verificação de uma situação 
de calamidade;  

Considerando que a Declaração do Estado de 
Emergência em todo o território nacional tem sido 
sucessivamente renovada através dos Decretos do Presidente 
da República n.ºs 59-A/2020, de 20 de novembro, 
61-A/2020, de 4 de dezembro, 66-A/2020, de 17 de 
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dezembro, 6-A/2021, de 6 de janeiro, 6-B/2021, de 13 de 
janeiro, 11-A/2021, de 11 de fevereiro, 21-A/2021, de 25 de 
fevereiro, 25-A/2021, de 11 de março e 31-A/2021, de 25 de 
março; 

Considerando que continuam a se registar diariamente 
casos de COVID-19 na RAM, não obstante as medidas 
restritivas adotadas pelo Governo Regional, mediante 
orientação das Autoridades de Saúde competentes;  

Considerando que se torna necessário manter as medidas 
relativas às limitações de circulação e permanência de 
pessoas em espaços e infraestruturas públicas, devendo o 
seu levantamento ser progressivo, em função da evolução da 
situação pandémica provocada pela doença COVID-19, de 
forma a assegurar a máxima proteção e segurança sanitária 
da população;  

Considerando o retorno das aulas presenciais nas escolas 
da Região para os alunos do ensino secundário e do 3.º Ciclo 
de Ensino, a partir dos dias 8 e 12 de abril de 2021, 
respetivamente; 

Considerando a diminuta disponibilidade horária para a 
realização de treinos das equipas com participação em 
Campeonatos Nacionais Regulares, nas Infraestruturas 
Desportivas, sob a tutela da Secretaria Regional de 
Educação, Ciência e Tecnologia; 

Considerando a entrada na fase decisiva, das equipas 
com participação em Campeonatos Nacionais Regulares que 
determinam as respetivas classificações na época desportiva 
em curso; 

Considerando que urge excecionar das medidas previstas 
no número 1 da Resolução do Conselho do Governo 
n.º 1032/2020, publicada no JORAM, I série, n.º 224, 3.º 
suplemento, de 26 de novembro de 2020, os passageiros que 
desembarquem na Região Autónoma da Madeira munidos 
de documento médico que certifique que o portador foi 
vacinado apenas com uma dose (em esquemas vacinais de 
duas doses), respeitado o período de ativação do sistema 

imunitário previsto no RCM, quando se trate de doentes 
recuperados da infeção por SARS-CoV-2 há mais de 90 
dias, ou diagnosticados com a infeção após a toma da 
primeira dose da vacina;  

Considerando, por fim, que incumbe ao Governo 
Regional reforçar e reajustar as medidas necessárias para o 
controle e contenção da pandemia na Região Autónoma da 
Madeira, em conformidade com a necessidade, adequação e 
imprescindibilidade da defesa da saúde pública, e que se 
mantêm os pressupostos que justificam a prorrogação das 
medidas adotadas.  

Assim, ao abrigo dos Decretos do Presidente da 
República n.ºs 51-U/2020, de 6 de novembro, 59-A/2020, 
de 20 de novembro, 61-A/2020, de 4 de dezembro, 66-
A/2020, de 17 de dezembro, 6-A/2021, de 6 de janeiro, 6-
B/2021, de 13 de janeiro, 11-A/2021, de 11 de fevereiro, 
21-A/2021, de 25 de fevereiro, 25-A/2021, de 11 de março 
e 31-A/2021, de 25 de março, da Lei n.º 44/86, de 30 de 
setembro, alterada e republicada pela Lei Orgânica 
n.º 1/2012, de 11 de maio, das alíneas a) e b) do artigo 69.º 
do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma 
da Madeira, aprovado pela Lei n.º 13/91, de 5 de junho, 
com as alterações conferidas pelas Leis n.ºs 130/99, de 21 
de agosto e 12/2000, de 21 de junho, da alínea b) do n.º 2 
da Base 34 da Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro, que 
aprova a Lei de Bases de Saúde, conjugado com o n.º 3 do 
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de abril, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de 
outubro, adaptado à Região Autónoma da Madeira pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 9/2013/M, de 19 de 
fevereiro, que adaptou à RAM o Decreto-Lei que estabelece 
as regras de designação, competência e funcionamento das 
entidades que exercem o poder de autoridade de saúde e do 
Decreto Legislativo Regional n.º 9/2020/M, de 28 de julho, 
o Conselho do Governo, reunido em plenário em 8 de abril 
de 2021, resolve: 

 
 
1 -  Proceder à alteração do estabelecido no número 1 da Resolução do Conselho do Governo n.º 1/2021, publicada no 

JORAM, I série, n.º 1, 2.º suplemento, de 4 de janeiro de 2021, prorrogado através da Resolução do Conselho do 
Governo n.º 33/2021, publicada no JORAM, I série, n.º 11, de 18 de janeiro de 2021, e ao aditamento de um Anexo ao 
respetivo texto, nos termos seguintes:  
 
“1 -  Determinar que o estabelecido no número 1 da Resolução do Conselho do Governo n.º 1032/2020, publicada no 

JORAM, I série, n.º 224, 3.º suplemento, de 26 de novembro de 2020, exceciona: 
a)  Os passageiros que estejam munidos de documento médico que certifique que o portador está recuperado da 

doença COVID-19 aquando do desembarque no território da Região Autónoma da Madeira, emitido nos 
últimos 90 dias, ou de documento que certifique que o portador foi vacinado contra a COVID-19, de acordo 
com o plano preconizado e respeitado o período de ativação do sistema imunitário previsto no Resumo das 
Características do Medicamento (RCM); 

b)  Os passageiros munidos de documento médico que certifique que o portador foi vacinado apenas com uma 
dose (em esquemas vacinais de duas doses), respeitado o período de ativação do sistema imunitário previsto 
no RCM, quando se trate de doentes recuperados da infeção por SARS-CoV-2 há mais de 90 dias, ou 
diagnosticados com a infeção após a toma da primeira dose da vacina;  

c)  Para efeitos do disposto nas alíneas a) e b), apenas são consideradas as vacinas e os períodos de ativação do 
sistema imunitário que constam do Anexo à presente Resolução, da qual faz parte integrante.”  

 
Anexo da Resolução n.º 1/2021, de 4 de janeiro 

(a que se refere a alínea c) do n.º 1) 
 

VACINA LABORATÓRIO EFICÁCIA 

COVID-19 Vaccine AstraZeneca suspensão injetável 
ASTRAZENECA 14 DIAS APÓS A SEGUNDA DOSE 

Vacina contra a COVID-19 (ChAdOx1-s [recombinante]) 

Comirnaty concentrado para dispersão injetável  
PFIZER 14 DIAS APÓS A SEGUNDA DOSE 

Vacina de mRNA contra a COVID-19 (com nucleósido modificado) 
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VACINA LABORATÓRIO EFICÁCIA 

COVID-19 Vaccine Moderna dispersão injetável  
MODERNA 14 DIAS APÓS A SEGUNDA DOSE 

Vacina de mRNA contra a COVID-19 (com nucleósido modificado) 

Johnson & Johnson COVID-19 Vaccine  JOHNSON & JOHNSON 28 DIAS APÓS DOSE ÚNICA 

 
 
2 -  Prorrogar até ao dia 19 de abril de 2021, as medidas 

constantes da Resolução do Conselho do Governo 
n.º 1/2021, publicada no JORAM, I série, n.º 1, 2.º 
suplemento, de 4 de janeiro de 2021, na redação que 
lhe foi conferida pela Resolução do Conselho do 
Governo n.º 5/2021, publicada no JORAM, I série, 
n.º 5, de 8 de janeiro de 2021, prorrogadas, 
nomeadamente, através das Resoluções do 
Conselho do Governo n.ºs 20/2021, publicada no 
JORAM, I série, n.º 9, de 14 de janeiro de 2021, 
38/2021, publicada no JORAM, I série, n.º 13, de 
20 de janeiro de 2021, 69/2021, publicada no 
JORAM, I série, n.º 19, suplemento, de 29 de 
janeiro de 2021, esta última retificada pela 
Declaração de Retificação n.º 6/2021, 116/2021, 
publicada no JORAM, I série, n.º 32, 5.º 
suplemento, de 19 de fevereiro de 2021, 132/2021, 
publicada no JORAM, I série, n.º 36, 3.º 
suplemento, de 26 de fevereiro de 2021, 146/2021, 
publicada no JORAM, I série, n.º 41, 2.º 
suplemento, de 5 de março de 2021, 158/2021, 
publicada no JORAM, I série, n.º 46, 3.º 
suplemento, de 12 de março de 2021, 178/2021, 
publicada no JORAM, I série, n.º 52, suplemento, 
de 22 de março de 2021, 201/2021, publicada no 
JORAM, I série, n.º 56, suplemento, de 26 de março 
de 2021, e 216/2021, publicada no JORAM, I série, 
n.º 60, de 1 de abril de 2021, que tenham como 
términus da sua vigência o dia 12 de abril de 2021, 
sem prejuízo do previsto no número 19 da 
Resolução n.º 201/2021, publicada no JORAM, I 
série, n.º 56, suplemento, de 26 de março de 2021, 
que vigora sem limite temporal definido.   

 
3 -  Prorrogar até ao dia 19 de abril de 2021, o 

estabelecido nos n.ºs 1 a 9, 11 a 12 e 14 a 18 da 
Resolução do Conselho do Governo n.º 19/2021, 
publicada no JORAM, I série, n.º 7, de 12 de 
janeiro de 2021, alterada através da Resolução do 
Conselho do Governo n.º 21/2021, publicada no 
JORAM, I série, n.º 10, suplemento, de 15 de 
janeiro de 2021, prorrogada através da Resolução 
do Conselho do Governo n.º 69/2021, publicada no 
JORAM, I série, n.º 19, suplemento, de 29 de 
janeiro de 2021, esta última retificada pela 
Declaração de Retificação n.º 6/2021, prorrogada e 
alterada pela Resolução do Conselho do Governo 
n.º 116/2021, publicada no JORAM, I série, n.º 32, 
5.º suplemento, de 19 de fevereiro de 2021, e 
prorrogada pelas Resoluções do Conselho do 
Governo n.ºs 132/2021, publicada no JORAM, 
I série, n.º 36, 3.º suplemento, de 26 de fevereiro de 
2021, 146/2021, publicada no JORAM, I série, 
n.º 41, 2.º suplemento, de 5 de março de 2021, 
158/2021, publicada no JORAM, I série, n.º 46, 3.º 
suplemento, de 12 de março de 2021, 178/2021, 
publicada no JORAM, I série, n.º 52, suplemento, 
de 22 de março de 2021, 201/2021, publicada no 
JORAM, I série, n.º 56, suplemento, de 26 de março 
de 2021, e 216/2021, publicada no JORAM, I série, 
n.º 60, de 1 de abril de 2021. 

4 -  Todas as atividades extraescolares de natureza 
presencial, ficam suspensas até ao dia 11 de abril. 

 
5 -  Tendo em conta a retoma do ensino presencial do 

3.º ciclo e ensino secundário e a manutenção das 
medidas de prevenção da COVID-19, os alunos, a 
partir do dia 9 de abril, deverão permanecer no 
recinto escolar durante os intervalos entre as suas 
aulas. 

 
6 -  Os estabelecimentos de educação/ensino públicos e 

privados poderão exercer as suas atividades até às 
18h30. 

 
7 -  Manter em vigor, até ao dia 19 de abril de 2021, o 

número 5 da Resolução do Conselho do Governo 
n.º 116/2021, publicada no JORAM, I série, n.º 32, 
5.º suplemento, de 19 de fevereiro de 2021, que 
determinou que os empreendimentos turísticos e os 
estabelecimentos de alojamento local mantêm os 
seus normais horários de funcionamento, sendo que, 
fora do período de funcionamento estabelecido no 
número 4 da Resolução do Conselho do Governo 
n.º 19/2021, publicada no JORAM, I série, n.º 7, de 
12 de janeiro de 2021, apenas é admissível a 
prestação de serviços aos seus hóspedes, 
designadamente, o de refeições.  

 
8 -  Prorrogar a vigência, até ao dia 19 de abril de 2021, 

do estipulado nos números 9 e 10 da Resolução do 
Conselho do Governo n.º 91/2021, publicada no 
JORAM, I série, n.º 27, 3.º suplemento, de 11 de 
fevereiro de 2021, e dos números 1 e 2 da 
Resolução do Conselho do Governo n.º 116/2021, 
publicada no JORAM, I série, n.º 32, 5.º 
suplemento, de 19 de fevereiro de 2021, alterada 
pela Resolução do Conselho do Governo 
n.º 132/2021, publicada no JORAM, I série, n.º 36, 
3.º suplemento, de 26 de fevereiro de 2021. 

 
9 -  Manter a vigência do estipulado nos números 7, 8, 

9, 10, 11, e 15 da Resolução do Conselho do 
Governo n.º 178/2021, publicada no JORAM, I 
série, n.º 52, suplemento, de 22 de março de 2021, 
relativos à criação de um “Corredor Verde” na 
acessibilidade por via marítima aos portos da 
Região Autónoma da Madeira, ao funcionamento 
dos Engenhos e safra e à circulação na via pública 
de todas as viaturas que executem tarefas 
relacionadas com esta atividade para além dos 
horários previstos no número 4 da Resolução do 
Conselho do Governo n.º 19/2021, publicada no 
JORAM, I série, n.º 7, de 12 de janeiro de 2021. 

 
10 -  Determinar que aos sábados, domingos e feriados 

os Restaurantes/Bares e Similares podem continuar 
a laborar das 17 horas às 22 horas, exclusivamente 
para a confeção de refeições para entrega ao 
domicílio. 
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11 - Manter a prática desportiva federada, em contexto 

não competitivo, das modalidades individuais 
consideradas de baixo risco constantes da listagem 
anexa à Resolução do Conselho do Governo 
n.º 132/2021, publicada no JORAM, I série, n.º 36, 
3.º suplemento, de 26 de fevereiro de 2021, e da 
atividade desportiva e competições nacionais dos 
Atletas de Alto Rendimento, dos Praticantes de 
Elevado Potencial (PEP) e dos Atletas integrados 
nas seleções nacionais das respetivas modalidades, 
devendo, em ambos os casos, observar-se as 
condições identificadas no número 10 da Resolução 
do Conselho do Governo n.º 132/2021, publicada 
no JORAM, I série, n.º 36, 3.º suplemento, de 26 de 
fevereiro de 2021. 

 
12 -  A partir das 0:00 horas do dia 10 de abril autorizar, 

excecionalmente: 
a) A circulação, até às 22:00 horas, das equipas 

com participação em Campeonatos Nacionais 
Regulares da 1.ª e 2.ª divisão nacional ou de 
competição de nível competitivo 
correspondente, de todas as modalidades do 
escalão de seniores, para efeitos de treino ou 
competição, desde que munidos de declaração 
para o efeito, emitida pelas respetivas 
entidades desportivas; 

b) A circulação, até às 22:00 horas, dos Atletas 
de Alto Rendimento, dos Praticantes de 
Elevado Potencial e dos atletas integrados nas 
seleções nacionais das respetivas modalidades, 
para efeitos de treino ou competição, desde 
que munidos de declaração para o efeito, 
emitida pelas respetivas entidades desportivas. 

 
13 -  A partir das 0:00 horas do dia 10 de abril, autorizar 

a competição desportiva das equipas seniores com 
participação em Campeonatos Nacionais Regulares 
da 1.ª divisão nacional ou de competição de nível 
competitivo correspondente, nas infraestruturas 
desportivas da RAM. 

 
14 -  A partir das 0:00 horas do dia 10 de abril, autorizar 

os agricultores para que possam transitar na via 

pública, para se deslocarem às parcelas das suas 
explorações agrícolas para efeitos da utilização da 
água de rega a que têm direito no âmbito da normal 
gestão do regadio público ou privado, para além dos 
horários previstos no n.º4 da Resolução 19/2021 de 
11 de janeiro, que se mantêm em vigor, por força 
das sucessivas prorrogações. 

 
15 -  A desobediência a ordem ou mandado legítimos 

emanados pela autoridade de saúde no âmbito da 
presente Resolução, faz incorrer os respetivos 
infratores na prática do crime de desobediência 
previsto e punido nos termos do artigo 348.º do 
Código Penal, por força do estipulado no artigo 16.º 
do Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de abril, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de 
outubro, e do artigo 11.º por força do n.º 4 do artigo 
6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, alterada e 
republicada pela Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto, 
que aprova a Lei de Bases da Proteção Civil. 

 
16 -  A execução do disposto na presente Resolução é 

coordenada e monitorizada pelas Autoridades de 
Saúde e de Proteção Civil competentes, ficando as 
mesmas, desde já, autorizadas a solicitar a 
colaboração das forças de segurança, bem como a 
utilização de recursos humanos e materiais da 
administração pública regional. 

 
17 -  A presente Resolução entra em vigor às 0:00 horas 

do dia 13 de abril de 2021 e termina às 23:59 horas 
do dia 19 de abril de 2021, com exceção dos 
números 4, 12 e 13 que têm a vigência neles 
determinada, do número 1, que vigora enquanto 
perdurar a declaração do estado de emergência em 
todo o território nacional, ou em caso de declaração 
de situação de alerta, contingência ou calamidade 
em todo o território da Região Autónoma da 
Madeira, e dos números 5 e 6, que não têm limite de 
vigência. 

 
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO 

GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de 
Albuquerque

 
 
 
 
 
 

 
 
  


