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Aviso n.º 118/2020
Renovação da comissão de serviço em que se encontra nomeado o licenciado em
Engenharia Civil, Ricardo José Gouveia Fernandes, no cargo de Diretor de Serviços
de Conservação e Exploração da Direção Regional de Estradas.
Aviso n.º 119/2020
Renovação da comissão de serviço em que se encontra nomeada a licenciada em
Gestão e Administração Pública, Odília Vieira de Sousa Gouveia, no cargo de
Diretora de Serviços de Recursos Humanos da Direção Regional de Estradas.

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS E ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CÂMARA DE
LOBOS
Contrato n.º 231/2020
Contrato n.º 022/2020 - Contrato-Programa - Concessão de Apoio Financeiro.

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS E GRUPO DESPORTIVO
DO ESTREITO
Contrato n.º 232/2020
Contrato n.º 055/2020 - Contrato Programa - Concessão de Apoio Financeiro.

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS

Aviso n.º 120/2020
Abertura do período de discussão pública sobre a proposta Câmara Municipal de Câmara
de Lobos para o reconhecimento, como Projeto de Relevante Interesse Municipal, do
projeto de arquitetura para a construção de um Jardim e Art Center e Guest House, na zona
do Cabo Girão, freguesia e município de Câmara de Lobos, apresentado por Fasquia
Corajosa, Lda., processo n.º 332/19 OPBECD, por um período de 20 (vinte) dias úteis.
Aviso n.º 121/2020
Abertura do período de discussão pública sobre a proposta da Câmara Municipal de
Câmara de Lobos para a aprovação da Operação de Reabilitação Urbana através
instrumento próprio, consubstanciado pelo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana
de Câmara de Lobos.

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E
PROTEÇÃO CIVIL

DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IPRAM

Aviso n.º 115/2020

Despacho n.º 91/2020

Por meu despacho de 19 de fevereiro de 2020, ao abrigo da
competência delegada prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 413/2017, de 26 de outubro, do Secretário Regional de
Educação, publicado no JORAM n.º 186 - Suplemento,
II Série, de 27 de outubro, foi autorizada a consolidação da
mobilidade na categoria ao Técnico Superior Filipe Teixeira
Gomes, do mapa de pessoal da Direção Regional de Educação,
passando a integrar a partir de 1 de março de 2020 o mapa de
pessoal da área escolar do Funchal, afeto à Escola Básica do 1.º
Ciclo com Pré-escolar do Areeiro e Lombada, nos termos e ao
abrigo do artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
adaptada à administração regional autónoma da Madeira pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto.
Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da
Madeira do Tribunal de Contas.
Funchal, 3 de março de 2020.
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR,
António José de Carvalho Lucas

Subdelegação de Competências
Despacho n.º 01/2020
1 - Nos termos do disposto nos artigos 44.º a 50.º do
Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e ao
abrigo do Despacho n.º 83/2020, de 02 de março,
do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de
Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE,
IP-RAM), publicado no Jornal Oficial da Região
Autónoma da Madeira, II.ª Série, n.º 43, em 03 de
março de 2020, determino o seguinte:
Subdelego na Coordenadora da Unidade
Técnico-Administrativa de Reembolsos da Unidade
Operacional de Contratualização do IASAÚDE,
IP-RAM, Dra. Betina Raquel Sousa Vieira, as
seguintes competências:
a) Autorização para o pagamento de reembolsos
ou comparticipações de despesas de saúde, até
ao limite de € 1 500 (mil e quinhentos euros);
b) Assinatura de comunicações aos utentes do
Sistema Regional de Saúde e ao Posto de
Atendimento ao Cidadão do Porto Santo,
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remetendo documentos comprovativos de
reembolsos efetuados por transferência
bancária, bem como de declarações por
aqueles requeridas;
Assinatura de comunicações ao Instituto de
Proteção e Assistência na Doença, IP
(ADSE IP)
para
informações
e
esclarecimentos no âmbito da atividade diária
da Unidade Ténico-Administrativa de
Reembolsos;
Assinatura de comunicações ao SESARAM,
EPE solicitando a declaração dos valores a
comparticipar nas despesas de saúde
realizadas no estrangeiro por utentes do
Serviço Regional de Saúde;
Assinatura de comunicações ao SESARAM,
EPE a informar dos valores a comparticipar
nas despesas de saúde realizadas na Região
por cidadãos estrangeiros;
Assinatura de comunicações a trabalhadores
aposentados enviando os respetivos cartões de
beneficiário;
Assinatura de comunicações à ADSE, IP ou a
serviços públicos regionais para remessa ou
devolução de documentação de beneficiários
da ADSE.

2 - O presente despacho produz efeitos desde o dia 3
de março de 2020, ratificando-se por este meio os
atos entretanto praticados pela subdelegada, no
âmbito dos poderes ora subdelegados.
Funchal, 6 de março de 2020.
A DIRETORA DA UNIDADE OPERACIONAL DE
CONTRATUALIZAÇÃO, Cátia Micaela Portela dos Santos
Jardim
Despacho n.º 92/2020
Subdelegação de Competências
Despacho n.º 02/2020
Nos termos do disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo DecretoLei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e ao abrigo do Despacho
n.º 83/2020, de 02 de março, do Presidente do Conselho
Diretivo do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM
(IASAÚDE, IP-RAM), publicado no Jornal Oficial da
Região Autónoma da Madeira, II.ª Série, n.º 43, de 03 de
março de 2020, determino o seguinte:
1 - Subdelego na Coordenadora da Unidade TécnicoAdministrativa de Apoio à Contratualização da
Unidade Operacional de Contratualização do
IASAÚDE, IP-RAM, Dra. Ana Cristina Fernandes
Escórcio, as seguintes competências:
a) Autorização para pagamento de reembolsos ou
comparticipação de despesas de saúde, até ao
limite de €700 (setecentos euros);
b) Assinatura de comunicações ao Instituto de
Segurança Social da Madeira, IP-RAM com
envio de faturação mensal dos medicamentos
prescritos aos utentes dos estabelecimentos e
lares oficiais;
c) Assinatura de comunicações aos prestadores
de serviços com acordos de cooperação, à

d)

e)

f)

g)

h)

Associação Nacional de Farmácias (ANF) e às
farmácias, com vista a solicitação de notas de
crédito e/ou de débito;
Assinatura de comunicações ao Serviço de
Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPE
(SESARAM, EPE), remetendo a faturação de
farmácias e de meios complementares de
diagnóstico e terapêutica (MCDT) relativa a
migrantes;
Assinatura de comunicações à ADSE, IP
solicitando alterações no registo de
beneficiários aposentados e/ou para envio de
documentos de despesas de saúde por estes
realizadas em regime livre;
Assinatura de comunicações às farmácias,
ANF e a prestadores de serviços com acordos
de cooperação para envio de duplicados de
faturas e de notas de crédito e/ou de débito;
Assinatura de comunicações às farmácias e a
prestadores de serviços com acordos de
cooperação para remessa de cópias de
documentos por estes requeridas;
Assinatura de comunicações a trabalhadores
aposentados enviando os respetivos cartões de
beneficiário.

2 - O presente despacho produz efeitos desde o dia 3 de
março de 2020, ratificando-se por este meio os atos
entretanto praticados pela subdelegada, no âmbito
dos poderes ora subdelegados.
Funchal, 6 de março de 2020.
A DIRETORA DA UNIDADE OPERACIONAL DE
CONTRATUALIZAÇÃO, Cátia Micaela Portela dos Santos
Jardim
SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL
E CIDADANIA
Despacho n.º 93/2020
O Decreto Regulamentar Regional n.º 10/2020/M, de 21
de janeiro, aprovou a orgânica da Secretaria Regional de
Inclusão Social e Cidadania (SRIC), determinando, no n.º 2
do artigo 10.º, que a organização interna do Gabinete do
Secretário Regional é aprovada nos termos do Decreto
Legislativo Regional n.º 17/2007/M, de 12 de novembro,
alterado
pelos
Decretos
Legislativos
Regionais
n.ºs 24/2012/M, de 30 de agosto, 2/2013/M, de 2 de janeiro
e 42-A/2016/M, de 30 de dezembro.
Através da Portaria n.º 53/2020, de 6 de março, foi
aprovada a estrutura nuclear do Gabinete do Secretário
Regional de Inclusão Social e Cidadania, tendo sido fixado
em um o número máximo de unidades orgânicas flexíveis,
de acordo com o estatuído no n.º 5 do artigo 21.º do
supracitado Decreto Legislativo Regional n.º 17/2007/M, de
12 de novembro.
Importa pois, deste modo, definir a unidade orgânica
flexível do Gabinete do Secretário Regional de Inclusão
Social e Cidadania e as respetivas atribuições.
Neste sentido, nesta estrutura flexível, é criada a unidade
orgânica Divisão de Execução Orçamental, que depende
diretamente do Gabinete do Secretário Regional de Inclusão
Social e Cidadania, tendo por missão assegurar de modo
centralizado a execução orçamental dos serviços da SRIC.
Assim, nos termos do n.º 5 do artigo 21.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 17/2007/M, de 12 de novembro,

