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SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA,
TURISMO E CULTURA
Despacho n.º 225/2017

Considerando que a Portaria n.º 8/2013, de 7 de fevereiro, publicada no JORAM, I Série, n.º 16, de 7 de fevereiro
de 2013, veio, no âmbito do Decreto legislativo Regional
n.º 28-A/99/M, de 30 de novembro, que cria o Instituto de
Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM (IDE, IP-RAM),
definir a nova estrutura e organização interna;
Considerando que a nova estrutura orgânica do IDE, IP-RAM prevê a existência de unidades orgânicas nucleares,
designadamente a Direção de Gestão dos Instrumentos de
Apoio (DGIA), nos termos previstos do n.º 2 do artigo 3.º
da Portaria n.º 8/2013, de 7 de fevereiro;
Considerando que a Direção de Gestão dos Instrumentos de Apoio (DGIA) é dirigida por um diretor equiparado,
para todos os efeitos legais, a cargo de direção intermédia
de 1.º grau, para cujo provimento é necessário abertura de
procedimento concursal;
Considerando que o Decreto Legislativo Regional
n.º 27/2016/M, de 6 de julho, procedeu à segunda alteração
ao Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de
abril, que adapta à administração regional autónoma da
Madeira a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, diploma que
estabelece o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e
organismos da administração central, regional e local do
Estado;
Considerando que, nos termos do n.º 1 do artigo 3.º-A,
do artigo 4.º-A e do n.º 6 do artigo 5.º, do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, na sua redação
atual, dada pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 27/2016/M, de 6 de julho, os titulares de cargos de direção intermédia dos serviços da administração regional autónoma da Madeira são providos por despacho do membro
do Governo Regional competente, em comissão de serviço,
após procedimento concursal, pelo período de três anos,
renovável por iguais períodos;
Considerando que, na sequência da vacatura do lugar de
Diretor da Direção de Gestão de Instrumentos de Apoio
(DGIA), equiparado para todos os efeitos legais a cargo de
direção intermédia de 1.º grau, do mapa de pessoal do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, foi aberto
procedimento concursal para provimento do referido cargo,
autorizado por despacho de Sua Excelência, o Secretário
Regional da Economia, Turismo e Cultura, de seis de março
de dois mil e dezassete e publicado no Jornal Oficial da
Região Autónoma da Madeira (JORAM) n.º 47, II Série, de
15 de março de 2017;
Considerando que, na sequência do referido procedimento concursal, foi admitido o candidato Rita Maria Fernandes Rosa Gomes Araújo, atual Diretora da Direção de
Gestão de Instrumentos de Apoio (DGIA), a exercer funções em regime de substituição, por reunir os requisitos
legais e o perfil adequado ao provimento do referido cargo,
nomeadamente por possuir competência técnica, aptidão,
experiência profissional e formação adequadas legalmente
exigidas e correspondentes ao cargo a prover, conforme
evidenciado na respetiva nota curricular.
Assim, ao abrigo do número 12 do artigo 4.º-A e do
número 6 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, com a última redação dada
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de
julho, determina-se:
1-

Nomear, em regime de comissão de serviço, pelo
período de três anos, para o cargo de Diretora da

Direção de Gestão de Instrumentos de Apoio,
equiparado para todos os efeitos legais a cargo de
direção intermédia de 1.º grau, do mapa de pessoal
do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, a licenciada em Economia, Rita Maria Fernandes Rosa Gomes Araújo, cuja nota curricular
consta em anexo ao presente despacho e que dele
faz parte integrante.
2 - A presente nomeação produz efeitos desde 21 de
abril de 2017.
3 - Este provimento tem cabimento orçamental no orçamento privativo do IDE, IP-RAM para 2017 - Funcionamento Normal, Classificação Económica: 01.01.04 – Pessoal dos quadros – regime do
contrato de trabalho em funções públicas; 01.01.11
– Representação; 01.01.13 – Subsídio de refeição;
01.01.14SF – Subsídio de férias; 01.01.14SN –
– Subsídio de Natal e 01.03.05B – Segurança Social. (Nos termos do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto, alterado pela Lei n.º 48/2006, de 29
de Agosto, não carece de visto da Secção Regional
da Madeira do Tribunal de Contas).
Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura,
24 de abril de 2017.
O SECRETÁRIO REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E
CULTURA, António Eduardo de Freitas Jesus
Anexo do Despacho n.º 225/2017, de 11 de maio
Nota curricular
Informação pessoal:
Nome: Rita Maria Fernandes Rosa Gomes Araújo
Morada: Travessa do Lazareto 8 B
Nacionalidade: Portuguesa
Naturalidade: Funchal
Data de nascimento: 19/06/1969
Habilitações académicas:
Licenciatura em Economia - Especialização em
Economia de Empresa pela Universidade Nova de
Lisboa – Faculdade de Economia
Habilitações profissionais:
Workshop Temático Internacional do Projeto Interreg Europe “HoCare” - realizado a 27/01/2017
Apresentação do Documento Estratégico para o
Mar da RAM - realizado a 27/04/2015
Acão de formação sobre “Auxílios de Estado - realizada de 4/03 a 5 /03/2015
SIGMA – Sistema Integrado de Gestão dos Fundos
Comunitários da RAM - realizado entre
10/12/2003 e 12/12/2003
Avaliação Económica Financeira dos Investimentos Internacionais - realizado 12/06/2013
Formação Consciencialização para a segurança da
Informação - realizada a 14/06/2012
Seminário “ Novo Código da Contratação Publica”
- realizada a 19/06/2008
Fórum do Fundo Capital de Risco “Madeira Capital” - realizado 28/06/2007
Gerir por objetivos e Avaliação de Desempenho
Organizacional - realizado de 28/05/2007 a
1/06/2007
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Apresentação da Avaliação Intercalar do POPRAM
III - realizado 10/03/2004
Conferencia Comunicação Empresarial - realizada
a 25/03/2004
Novas Formas de Financiamento - realizada a 8
/10/2004

Experiência profissional:
Experiência profissional iniciada em setembro de
1998 na AJEM – Associação de Jovens Empresário
Madeirenses, como técnica superior especialista
em apoio á criação de empresas e ao investimento
promovido por jovens empresários; e análise de
projetos de investimento no âmbito dos sistemas de
apoio do Quadro Comunitários de Apoio II (QCA
II), nomeadamente, dos sistemas: RIME- Sistema
de Incentivos às Micro Empresas, PROCOM –
Programa de Programa de Apoio à Modernização
do Comércio e URBCOM - Sistema de Incentivos
a Projetos de Urbanismo Comercial, sistema integrado do Programa Operacional da Economia; gestão de projetos no âmbito da componente associativa do programa PROCOM.
De maio de 2000 a junho de 2005, técnica superior
no Departamento de Gestão de Incentivos do Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Região
Autónoma da Madeira (IDE-RAM) desempenhado
funções de análise de projetos no âmbito de todos
os sistemas de apoio às empresas e ao investimento, tanto dos sistemas de âmbito Nacional como de
âmbito Regional inseridos nos diversos Quadros
Comunitários de Apoio;
De julho de 2005 a março 2016, Coordenadora no
Departamento de Gestão de Incentivos (equiparada a
Chefe da Divisão de Apoio aos Sistemas de Incentivos) do Instituto de Desenvolvimento Empresarial da
Região Autónoma da Madeira (IDE-RAM), desempenhado funções de: análise de projetos de investimento e funcionamento; colaboração na conceção de
instrumentos de apoios ao investimento e funcionamento; responsável pela conceção e implementação
das ferramentas de análise de candidaturas e respetivos pedidos de pagamento, responsável pela análise e
controlo dos projetos; responsável pelo sistema de
gestão de informação dos sistemas de incentivos; e
pela respetiva e monitorização;
De abril de 2005 até á presente data, Diretora de
Serviços do Departamento de Gestão de Instrumentos de Apoio do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, em regime de substituição.
Exerce as funções de coordenação da equipa técnica responsável por todas as fases da gestão e implementação dos sistemas de incentivos, nomeadamente, análise e seleção das candidaturas; pagamentos dos incentivos; verificação administrativa e
no local dos investimentos apoiados. Colaboração
na definição e elaboração dos diferentes instrumentos de apoio ao investimento e ao funcionamento
das empresas, nomeadamente, na componente técnica dos respetivos regulamentos; conceção e implementação das ferramentas de análise de candidaturas e respetivos pedidos de pagamento; elaboração dos manuais e orientações técnicas dos diversos sistemas de incentivos; coordenação do sistema de informação de gestão e monitorização de
fundos comunitários.
Funchal, 2 de maio de 2017.
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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
DIREÇÃO REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO
Declaração de retificação n.º 24/2017
Por ter saído com inexatidão no Jornal Oficial n.º 69, II
Série, de 18 de abril de 2017:
onde se lê:
“… publica-se a classificação profissional do docente
Vítor Agostinho Gouveia de Abreu Batista, do Grupo de
Recrutamento 200 (Português e Estudos Sociais/História),
do 2.º Ciclo do Ensino Básico, que concluiu a profissionalização em serviço, no dia 28 de novembro de 2016, com a
classificação de 13 valores, homologada por despacho do
Excelentíssimo Senhor Secretário Regional de Educação, de
12 de janeiro de 2017, produzindo efeitos a partir de 1 de
setembro de 2017.”
Deve ler-se:
“…publica-se a classificação profissional do docente Vítor Agostinho Gouveia de Abreu Batista, do Grupo de Recrutamento 200 (Português e Estudos Sociais/História), do
2.º Ciclo do Ensino Básico, que concluiu a profissionalização em serviço, no dia 28 de novembro de 2016, com a
classificação de 13 valores, homologada por despacho do
Excelentíssimo Senhor Secretário Regional de Educação, de
26 de janeiro de 2017, produzindo efeitos a partir de 1 de
setembro de 2017.”
Funchal, 9 de maio de 2017.
O DIRETOR REGIONAL, Carlos Alberto de Freitas de Andrade
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA
E PESCAS
Aviso n.º 105/2017
Ao abrigo dos n.ºs 1 e 2 do artigo 92.º, n.ºs 3 e 4 do artigo 93.º, artigo 94.º e artigo 97.º, todos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, retificada pela Declaração
de Retificação n.º 37-A/2014, de 19 de agosto e alterada
pelas Leis n.ºs 82-B/2014, de 31 de dezembro, 84/2015, de 7
de agosto, 18/2016, de 20 de junho e 42/2016, de 28 de
dezembro, da alínea g) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 46.º, do
Decreto Legislativo Regional n.º 17/2015/M, de 30 de dezembro, por Despachos de Sua Excelência o Senhor Secretário Regional das Finanças e da Administração Pública, de 22
de dezembro de 2016, e de Sua Excelência o Secretário
Regional de Agricultura e Pescas, de 2 de fevereiro de 2017,
foi autorizada a mobilidade, na modalidade de mobilidade
intercarreiras, com efeitos a partir de 6 de fevereiro de 2017,
ao trabalhador José Bernardino Barros Pinto, detentor de
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, pertencente à categoria de Assistente Técnico, da
carreira de Assistente Técnico, do mapa de pessoal da Direção Regional de Agricultura, para a carreira/categoria de
Técnico Superior, para exercer funções de apoio técnico, na
área da gestão da formação sectorial, na Direção de Serviços
de Recursos Humanos, do Gabinete do Secretário Regional
de Agricultura e Pescas, ficando o mesmo posicionado, nos
termos do artigo 153.º da LTFP, na 1.ª posição remunerató-
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ria e no nível remuneratório 11, da carreira/categoria de
Técnico Superior, da Tabela Remuneratória Única, aprovada
pelo Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho.
Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, aos 17 dias
de abril de 2017.
O CHEFE DO GABINETE, Manuel Avelino Figueira Soares
MUNICÍPIO DE CÂMARA DE LOBOS
Anúncio de procedimento n.º 2/2017
Concurso para a celebração de contrato de arrendamento
de imóvel a destinar à instalação de um empreendimento
turístico. Publicado em Diário da República, n.º 90,
de 10 de maio de 2017
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
NIF e designação da entidade adjudicante:
511233620 - Município de Câmara de Lobos
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Júri do Concurso
Endereço: Praça da Autonomia
Código postal: 9304 001
Localidade: Câmara de Lobos
Telefone: 00351 291911080
Fax: 00351 291944499
Endereço Eletrónico: geral@cm-camaradelobos.pt
2 - OBJETO DO CONCURSO
Designação do concurso: Arrendamento de Imóvel a Destinar à
Instalação de um Empreendimento Turístico
Descrição sucinta do objeto do concurso: Arrendamento de Imóvel a
Destinar à Instalação de um Empreendimento Turístico
Tipo de Contrato: Arrendamento
Valor do parâmetro base (mínimo) relativo ao preço 30.500,00 EUR
a título de renda anual.
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS
O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não
O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição
dinâmico: Não
É utilizado um leilão eletrónico: Não
É adotada uma fase de negociação: Não
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
VARIANTES: Não
5 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
Freguesia de Câmara de Lobos, concelho de Câmara de Lobos
País: PORTUGAL
Distrito: Região Autónoma da Madeira
Concelho: Câmara de Lobos
6 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
50 (cinquenta) anos, nos termos da cláusula 12.ª do Caderno de
Encargos
7 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

11 de maio de 2017

Os previstos no Artigo 17.º, n.º 2, do Programa de Concurso
8 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO
DAS PROPOSTAS
8.1 - Consulta das peças do concurso
Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram
disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:
Divisão de Gestão Financeira
Endereço desse serviço: Praça da Autonomia
Código postal: 9304-001
Localidade: Câmara de Lobos
Telefone: 00351 291911080
Fax: 00351 291944499
Endereço Eletrónico: geral@cm-camaradelobos.pt
8.2 - Meio de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das propostas:
Os previstos nas peças do concurso
Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso: 409,84
euros, acrescido do I.V.A. à taxa em vigor, o que perfaz o valor
global de 500,00 euros. O pagamento poderá realizar-se por transferência bancária para a conta com o NIB 0035 0192 00000001830
98 e IBAN
PT50003501920000000183098, SWIFT CODE: CGDIPTPL, cheque
ou em numerário na tesouraria da Câmara Municipal, em dia útil,
entre as 09:00 e as 16:30 horas.
9 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
Até às 17:00h do 47 .º dia a contar da data de publicação do presente anúncio
10 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO
OBRIGADOS A MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS
90 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas
11 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO
Proposta economicamente mais vantajosa, conforme o artigo 13.º
do Programa de Concurso
12 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: Não
13 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO
ADMINISTRATIVO
Designação: Câmara Municipal
Endereço: Praça da Autonomia
Código postal: 9304 001
Localidade: Câmara de Lobos
Telefone: 00351 291911080
Fax: 00351 291944499
Endereço Eletrónico: geral@cm-camaradelobos.pt
Prazo de interposição do recurso: 5 dias
14 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO
TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: Não
15 - OUTRAS INFORMAÇÕES
O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO
TAMBÉM É PUBLICITADO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA
16 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO
Nome: Pedro Emanuel Abreu Coelho
Cargo: Presidente.
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

Toda a correspondência relativa a anúncios e 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

Preço deste número: € 1,83 (IVA incluído)

