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SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS

Secretaria Regional de Mar e Pescas, 20 de abril de
2020.

Despacho n.º 149/2020
Considerando que o Decreto Regulamentar Regional
n.º 8/2020/M, de 20 de janeiro, aprovou a Orgânica da
Secretaria Regional de Mar e Pescas (SRMar);
Considerando que, nos termos da referida orgânica, o
Gabinete do Secretário Regional de Mar e Pescas (GSRMar)
assegura o apoio técnico e administrativo e o controlo
orçamental necessário ao exercício das competências do
Secretário Regional e ao funcionamento da SRMar;
Considerando que o Despacho n.º 84/2020, de 3 de
março de 2020, publicado no JORAM, II Série, n.º 43,
aprovou a estrutura flexível do GSMar, criando as unidades
flexíveis necessárias ao bom funcionamento do GSRMar e
da SRMar, nomeadamente a Divisão de Orçamento e
Contabilidade, que é o serviço incumbido, de modo
centralizado, da execução, do estudo, da coordenação e do
apoio na área de planeamento e execução do orçamento da
SRMar, sem prejuízo das competências e responsabilidades
atribuídas a outros serviços e órgãos da mesma.
Considerando que, nos termos do artigo 3.º, n.º 2, do
citado Despacho, A DOC é dirigida por um Chefe de
Divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau;
Considerando que, até ao provimento do cargo de
direção em apreço, urge assegurar o funcionamento do
respetivo serviço;
Considerando que a licenciada em Economia, Amara
Ilda Freitas Viveiros Vieira, com a categoria de Técnica
Superior, na Secretaria Regional do Turismo e Cultura,
possui os requisitos exigidos e o perfil indicado para o
exercício das funções inerentes ao cargo dirigente;
Considerando que, face às suas qualificações e
experiência profissional, conforme nota curricular em
anexo, é de toda a conveniência da administração que a
referida licenciada exerça o cargo de Chefe de Divisão de
Orçamento e Contabilidade, do Gabinete do Secretário
Regional de Mar e Pescas;
Considerando que, nos termos do disposto no n.º 5 do
artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M,
de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos
Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de
6 de julho, no caso de criação de serviços, o primeiro
provimento do cargo pode ser feito por escolha, em regime
de comissão de serviço, pelo período de um ano;
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º do Despacho
n.º 84/2020, de 3 de março de 2020, publicado no JORAM,
II Série, n.º 43 e no n.º 5 do artigo 3.º-A do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado
pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 27/2006/M, de
14 de julho, e 27/2016/M, de 6 de julho, determino:
1 - Nomear a licenciada em Economia, Amara Ilda
Freitas Viveiros Vieira, em regime de comissão de
serviço, pelo período de um ano, no cargo de Chefe
de Divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau,
previsto no n.º 2 do artigo 3.º do Despacho
n.º 84/2020, de 3 de março de 2020, acima referido.
2 - O presente despacho produz efeitos a 1 de maio de
2020.
A presente despesa tem cabimento orçamental na
Secretaria 50, Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão 00,
Classificação
Económica
D.01.01.03.00.00,
D.01.01.11.00.00, D.01.01.13.00.00, D.01.01.14.SF.00,
D.01.01.14.SN.00, D.01.03.05.A0.A0.

O SECRETÁRIO REGIONAL DE MAR E PESCAS, Teófilo
Alírio Reis Cunha
Anexo do Despacho n.º 149/2020, de 20 de abril
Nota Curricular
Dados pessoais:
Nome: Amara Ilda Freitas Viveiros Vieira
Naturalidade: Monte, Funchal
Data de nascimento: 15 de janeiro de 1974
Habilitações académicas:
Licenciatura em Economia, pela Universidade da
Madeira, concluída no ano de 2012.
Curso livre de Economia, pela Universidade da
Madeira, concluído no ano de 2009.
Experiência profissional:
De 2015 até a presente data, a exercer funções no
Gabinete de Assessoria da Secretaria Regional do
Turismo e Cultura;
Categoria de Técnica Superior, na Secretaria
Regional do Turismo e Cultura, desde junho de
2018 até a presente data;
Entre os anos de 2009 e 2018, Coordenadora
Técnica, a exercer funções na Divisão de Gestão
Financeira até 2015 e no Gabinete de Assessoria até
2018, na Secretaria Regional do Turismo e Cultura;
Entre os anos de 2005 e 2008, Chefe de Seção de
orçamento, da Direção Regional do Turismo;
Entre setembro de 2004 e 2005, Assistente
Administrativo Especialista, na Seção de
Orçamento da Direção Regional do Turismo;
Entre 2000 e 2004, Assistente Administrativo
Principal, na Seção de Contabilidade e Património e
posterior Seção de Orçamento da Direção Regional
do Turismo;
De 1998 a 2000, Assistente Administrativa, na
Seção de Contabilidade e Património da Direção
Regional do Turismo;
De 1994 a 1997, 3.º Oficial, na Seção de
Contabilidade e Economato da Direção Regional do
Turismo;
Desde 2015, gestora dos processos relativos a
projetos cofinanciados no âmbito da Cultura, da
responsabilidade da Secretaria Regional do Turismo
e Cultura, nomeadamente pelo Programa Operacional financiado pelos Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento - “PO Madeira 14-20”;
Membro da Comissão de Avaliação OPRAM 2019,
nas áreas do Turismo e da Cultura;
Entre dezembro de 2016 e outubro de 2017,
responsável pela monitorização diária das tarifas
aéreas e respetiva compilação estatística;
Membro da equipa responsável pela elaboração do
projeto de circuito de visitação para o Miradouro do
Pico dos Barcelos, implementado em 2017;
Orientadora de estágio, no ano de 2011.
Responsável pela criação e implementação de uma
base de dados para controle interno do orçamento
da Direção Regional do Turismo, no ano de 2003;
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Responsável pela criação de um documento modelo
para a Direção Regional do Turismo, com a
finalidade de simplificar o circuito dos documentos
internos no serviço, no ano de 2007;

Formação Profissional:
Seminário “Como comunicar projetos apoiados por
fundos da União Europeia” - ano de 2019;
IV Jornadas Transnacionais de Trabalho “Museu e
Rotas: A Tutela e Transmissão de Património
Arqueológico de origem Subaquática” - ano de
2018;
Formação profissional “Sistema de Normalização
Contabilística” - ano de 2018;
Participação na XI Conferência Anual do Turismo “Marcas” - ano de 2017;
Sessão de trabalho sob os temas “Estudos da
Viabilidade Financeira Verificações no Local e
Auditorias - POSEUR - ano de 2016;
Curso de Formação profissional “Normas de
Auditoria, Planeamento, Técnicas, Relato”- ano de
2016;
Participação na conferência “Como é que a Europa
investe na Madeira?” - ano de 2016;
Participação na X Conferência Anual do Turismo “Pessoas” - ano de 2016;
Participação na IX Conferência Anual do Turismo “Tendências” - ano de 2015;

Curso de Formação profissional “Sistema de
Normalização Contabilística” - ano de 2011;
Formação “Liderança no Sucesso das organizações”
- ano de 2011
Formação profissional “CAF - Autoavaliação nos
Serviços da Administração Pública Regional” - ano
de 2008;
Curso de Formação profissional “Tribunal de
Contas e o Controlo Externo das Finanças Públicas”
- ano de 2007;
Formação profissional “FP 47.2006 - Sensibilização
para a Qualidade” - ano de 2006;
Jornada Sensibilização sobre o euro para a
Administração Pública Local e Regional;
Formação profissional “Windows XP - Avançado” - ano de 2006;
Formação profissional “B99 - Editor de Texto e
Folha de Cálculo” - ano de 2003;
Formação profissional “Excel - Avançado” - ano de
2005;
Formação profissional “B142- Utilização de
Serviços da Internet e Correio Eletrónico” ano de
2004;
Formação profissional “Word 97; Excel 97; Power
Point 97” - ano de 1998;
Curso “Processamento de Abonos e Regalias
Sociais” - ano de 1997.
Funchal, aos 17 de abril de 2020.
-
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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.
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