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Reformulação do Complexo Balnear de São Jorge leva a maior fatia: 94.549 euros.
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O Governo Regional decidiu ontem
canalizar cerca de125 mil euros para
melhorar três zonas balneares do
Norte da Madeira, nomeadamente
as Piscinas Naturais do Seixal, o
Complexo Balnear da Foz da Ribeira do Faial e ainda o Complexo Balnear de São Jorge. O acordo foi celebrado em Conselho de Governo
com a Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira através
de três contratos-programa.
Tendo em vista a época balnear de
2021, o executivo madeirense olha

para a necessidade de reabilitar as
infra-estruturas, zonas exteriores e
equipamentos destes três espaços.
Nas Piscinas Naturais do Seixal, as
verbas servem para "garantir a sua
conservação, segurança e bom funcionamento", sendo que a comparticipação financeira não excederá o
montante máximo de 13 mil euros.
No caso Complexo Balnear da Foz
da Ribeira do Faial, os 18.300 euros
asseguram "os trabalhos de recuperação e melhoramento" deste espaço, "considerando a necessidade de
reabilitar" e "torná-lo acessível a
toda a população".
Já a reformulação do Complexo
Balnear de São Jorge leva a maior fatia: 94.549 euros para garantir "a
conservação, segurança e condições
para o funcionamento deste empreendimento".
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verno, a expropriação de duas
parcelas de terreno, em Santa Rita, pelo valor global de 91 mil euros, tendo em vista a obra de construção do novo hospital. Uma
parcela foi adquirida por 57.338
euros, enquanto outra custou aos
cofres do Governo Regional um
total de 34.560 euros.
No conjunto de deliberações, o
Governo chefiado por Miguel Albuquerque decidiu igulamente adquirir, pelo valor global de 82.590
euros, duas parcelas de terreno necessárias à regularização e canalização da Ribeira da Tabua.
Por fim, a Secretaria Regional de
Agricultura e Desenvolvimento
Rural recebeu autorização para
desenvolver os procedimentos financeiros e legais necessários com
vista à concessão de um apoio financeiro extraordinário aos 'agricultores biológicos' que tiveram ou
MSS chias parcelas de termo
O executivo madeirense também têm de repor ajudas recebidas no
deliberou, em Conselho de Go- âmbito do PRODERAM 2020.

