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SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E
RECURSOS NATURAIS

1-

Designar o técnico superior do mapa de pessoal
da Direção Regional do Tesouro, licenciado Luís
Miguel Pinto Correia Velosa de Freitas, para
exercer, em regime de substituição, o cargo de
Diretor da Unidade Operacional de Gestão
Financeira do Instituto de Administração da
Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM, cargo de
direção intermédia de 1.º grau;

2-

O presente despacho produz efeitos, por urgente
conveniência de serviço, a partir de 1 de abril de
2014.

Aviso n.º 42/2014
Ao abrigo da alínea i) do n.º 1 do artigo 43.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 42/2012/M, de 31 de dezembro,
do parecer favorável emitido no Despacho de Sua
Excelência o Secretário Regional do Plano e Finanças, de
30-12-2013, e pelo Despacho de Sua Excelência o
Secretário Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais
de 25-02-2014, foi autorizado o regresso da licença sem
vencimento de longa duração, à assistente técnica Maria da
Paz Martins Freitas, trabalhadora do mapa de pessoal da
Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Naturais, com efeitos a partir de 01-03-2014.
(Isento de fiscalização prévia da S.R.M.T.C.).
Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos
Naturais, 27 de fevereiro de 2014.
O CHEFE DE GABINETE, José Miguel da Silva Branco
SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS
SOCIAIS

A presente despesa tem cabimento no Orçamento de
2014, nas rubricas do Classificador Económico 01.01.03,
que corresponde às rubricas do POCMS 64211.
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais, aos 21 de
fevereiro de 2014.
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS,
Francisco Jardim Ramos
Nota Curricular
Dados Biográficos:
Nome: Luís Miguel Pinto Correia Velosa de Freitas
Data de Nascimento: 13 de dezembro de 1971

Despacho n.º 37/2014
Considerando que o Instituto de Administração da
Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM, enfrenta, na atualidade,
exigências acrescidas na área financeira que se elevam
perante o processo de monitorização do plano de
ajustamento financeiro na RAM;
Considerando que o Instituto de Administração da
Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM, dispõe, no âmbito da
estrutura organizacional interna estabelecida pela Portaria
n.º 178/2012, de 31 de dezembro, de uma Unidade
Operacional de Gestão Financeira abreviadamente
designada por UGF;
Considerando que o lugar de Diretor da referida
Unidade, cargo de direção intermédia de 1.º grau, se
encontra vago;
Considerando que até ao preenchimento do cargo
dirigente através de procedimento concursal, importa
assegurar o regular funcionamento daquela Unidade,
impondo-se para tanto, que se proceda à nomeação de um
dirigente, com competência técnica e aptidão para o
exercício de funções de direção, coordenação e controlo na
área financeira;
Considerando que o Lic.º Luís Miguel Pinto Correia
Velosa de Freitas, técnico superior da Direção Regional do
Tesouro da Secretaria Regional do Plano e Finanças, reúne
os requisitos legais para o preenchimento do cargo, bem
como a experiência e a qualificação profissional necessárias
para assegurar as respetivas funções, conforme evidenciado
na nota curricular anexa a este despacho.
Ao abrigo do disposto nos artigos 20.º e 27.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis
n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de
dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de
dezembro, 64/2011, de 22 de dezembro, e 68/2013, de 29
de agosto, adaptada à RAM pelo Decreto Legislativo
Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, com as alterações
introduzidas
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 27/2006/M, de 14 de julho, determino:

Habilitações Literárias:
Licenciatura em Organização e Gestão de
Empresas pelo Instituto Superior de Ciências do
Trabalho e da Empresa (ISCTE), concluído em
1998, com média de 13 valores;
Outras Habilitações e aptidões:
Diploma prático de Língua Francesa, da Alliance
Française, concluído em 1990 na Academia de
Línguas da Madeira;
First Certificate in English da Universidade de
Cambridge, concluído em 2000, na Academia de
Línguas da Madeira.
Formação Profissional:
Ações de formação em informática (Windows,
Word, Excel, Access, Power point, Internet,
construção de páginas web e Correio eletrónico);
Ações de formação em “Marketing de seguros”
(1998); “Código do procedimento administrativo” (2002); “Implementar programas de
qualidade” (2002); “Auditoria e controlo interno
na administração pública” (2005); “A prestação
de contas e a responsabilidade financeira das
autarquias locais” (2008); “Consolidação de
contas nos Municípios” (2008); “A nova lei das
finanças locais e o novo regime de
endividamento autárquico” (2008); “O novo
regime da contratação pública (CCP)” (2009);
“Sistema de normalização contabilística - aspetos
contabilísticos e fiscais” (2009).
Experiência profissional:
Estágio na Corretora de Seguros “Medialves,
Lda.” (Lisboa)
Outubro de 1997 a agosto de 1998
Estágio na Mediadora de Seguros “Rogério &
Freitas, Lda.” (Funchal)
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Setembro de 1998 e fevereiro de 1999
Estágio na Direção Regional de Recursos
Humanos (SRRH) - Direção de Serviços de
Emprego no âmbito dos programas “Estágios
Profissionais” e “Programa Ocupacional de
Adultos Desempregados”.

Março de 1999 a março de 2000:
Técnico Superior no Instituto Regional de
Emprego (SRRH)
Abril de 2000 a março de 2005:
No exercício das seguintes funções:
Elaboração de pareceres de criação de emprego
no âmbito do programa comunitário “Regime de
Incentivos às Microempresas” (RIME);
Análise, avaliação e acompanhamento dos
seguintes programas de emprego: (ACPE)
“Apoio à Criação do Próprio Emprego”; (CPESD) “Criação do Próprio Emprego por Subsidiados; (ILE) “Iniciativas Locais de Emprego”;
(AC) “Apoio à Contratação”; (ETJ) “Experiência
de Trabalho para Jovens”; (POAD) “Programa
Ocupacional de Adultos Desempregados” e
(POD) Programa Ocupacional de Desempregados;
Cooperação na implementação do Programa
“Vida e Trabalho” destinado à reinserção
profissional de toxicodependentes em tratamento;
Presidente da Comissão de Acompanhamento do
Programa “Vida e Trabalho”, Comissão
responsável, entre outras atividades, pela
apreciação e emissão de pareceres sobre as
candidaturas ao Programa, e por sensibilizar e
efetuar contactos com as potenciais entidades
empregadoras;
Análise, avaliação e acompanhamento dos
pedidos de concessão de apoios financeiros,
apresentados por Entidades, ao abrigo dos
programas de emprego: (CE) “Clubes de
Emprego” e (UNIVA) “Unidades de Inserção na
Vida Ativa”; (VT) “Vida e Trabalho” e
“Empresas de Inserção”;
Coordenação, orientação e avaliação da atividade
desenvolvida pelos Animadores de Clubes de
Emprego e UNIVAS, que abrangeu um total de
21 Entidades;
Apoio na implementação e execução do projeto
CORES (cofinanciado pelo INTERREG III-B AM-C - FEDER) na Região Autónoma da Madeira
(Cooperação Regional para a promoção da
Economia Solidária).
Técnico Superior no Instituto Regional de
Emprego requisitado pela Estrutura de Gestão
Regional do Interreg III (Unidade de Controlo da
Autoridade de Pagamento do Programa),
Abril de 2005 a dezembro de 2007

No exercício das seguintes funções:
Colaboração na conceção e implementação do
sistema de controlo da Iniciativa Comunitária
INTERREG III-B, para todo o Espaço de
cooperação “Açores-Madeira-Canárias”;
Tarefas inerentes à certificação das despesas
declaradas, no âmbito do Artigo 9.º do
Regulamento (CE) 438/2001, nomeadamente a
programação e execução de ações de controlo.
Técnico Superior na Direção Regional do
Tesouro (DRT) (antes Direção Regional de
Finanças)
Janeiro de 2008 a fevereiro de 2014:
No exercício das seguintes funções:
Instrução,
análise,
avaliação,
relato
e
acompanhamento dos processos de concessão de
Avales da Região Autónoma da Madeira e
fiscalização das Entidades beneficiadas;
Acompanhamento e produção de relatórios, de
índole financeira, sobre as participações da
Região no Setor Empresarial da Região
Autónoma da Madeira (SERAM);
Produção e difusão de estudos e trabalhos
relacionados com as competências da DRT,
nomeadamente num estudo comparativo de
sistemas fiscais (em parceria) e algumas dezenas
de boletins semanais, mensais e trimestrais sobre
a crise financeira e contenção da dívida pública;
medidas e na elaboração de relatórios no âmbito
do Programa de Assistência Económica e
Financeira da Região Autónoma da Madeira
(PAEF-RAM);
Elaboração de pareceres relativos à assunção e
regularização de passivos e responsabilidades
financeiras da RAM, nomeadamente no
apuramento de juros de mora.
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE E ASSUNTOS
SOCIAIS, IP-RAM
Aviso n.º 43/2014
De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 95.º do
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, informa-se os
interessados que a lista de antiguidade dos trabalhadores,
das carreiras e categorias não revistas e subsistentes, do
mapa de pessoal do Instituto de Administração da Saúde e
Assuntos Sociais, IP-RAM, se encontra afixada, para
consulta, no placar do 2.º andar deste Instituto.
Nos termos do artigo 96.º do referido Decreto-Lei cabe
reclamar no prazo de 30 dias consecutivos a contar da data
da publicação deste aviso.
Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais,
IP-RAM, 28 de fevereiro de 2014.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Ana Nunes
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

Toda a correspondência relativa a anúncios a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção
Regional da Administração da Justiça.
Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda ...................... €15,91 cada
Duas laudas .................... €17,34 cada
Três laudas ..................... €28,66 cada
Quatro laudas ................. €30,56 cada
Cinco laudas................... €31,74 cada
Seis ou mais laudas ........ €38,56 cada

€15,91;
€34,68;
€85,98;
€122,24;
€158,70;
€231,36

A estes valores acresce o imposto devido.

Números e Suplementos - Preço por página € 0,29
Anual
Uma Série ...............................€27,66
Duas Séries .............................€52,38
Três Séries ..............................€63,78
Completa.................................€74,98

Semestral
€13,75;
€26,28;
€31,95;
€37,19.

A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de Janeiro) e o imposto devido.

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

Departamento do Jornal Oficial
Departamento do Jornal Oficial
Número 181952/02

Preço deste número: €1,22 (IVA incluído)

