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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE DESPORTO 
 

Contrato n.º 184/2022 
 
Sumário: 
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º 114/2021. Direção Regional de Desporto e Associação Desportiva de Machico. 
 
Texto: 
Homologo 
Funchal, 15 de novembro de 2021 
O Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Maria Abreu de Carvalho 
 

Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º 114/2021.  
Direção Regional de Desporto e Associação Desportiva de Machico 

 
Considerando que a Associação Desportiva de Machico, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de intervenção, 

para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira; 
Considerando que as atividades desenvolvidas por este Clube contribuem para o desenvolvimento integral dos indivíduos nelas 

envolvidos e das respetivas modalidades; 
Considerando o forte impacto das provas desportivas de águas abertas, boccia, futebol, karaté, natação pura e voleibol nos órgãos 

de comunicação social regionais; 
Considerando que o desporto regional federado constitui igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da prática despor-

tiva e um meio de promoção da sua prática pela juventude e pela população em geral; 
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de aferição das com-

petências dos atletas e equipas em competição; 
Considerando que as atividades organizadas pelo setor federado estão isentas da aplicação de taxas pela utilização de infraestru-

turas desportivas sob a tutela da Secretaria Regional de Educação;  
Considerando a necessidade de esbater os elevados custos que os clubes desportivos assumem com a manutenção e funciona-

mento das suas infraestruturas desportivas para a prossecução das suas atividades desportivas federadas; 
Considerando que os custos de manutenção e funcionamento das infraestruturas desportivas variam consoante a tipologia; 
Considerando que a sustentação das atividades atrás mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à in-

ternacional, e requerem intervenções que vão desde os encargos com o funcionamento administrativo e desportivo, 
Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 35.º e 38.º do Decreto Legislativo Regional n.º 18/2020/M, de 31 de dezembro, que 

aprovou o Orçamento da Região Autónoma da Madeira (ORAM) para o ano 2021, conjugado com o artigo 2.º, o artigo 3.º, alíneas 
b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime 
jurídico de atribuição de comparticipações financeiras ao associativismo desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da 
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, e pelo Decreto Legislativo Regi-
onal n.º 14/2014/M, de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, conju-
gado com a Resolução n.º 779/2021, de 26 de agosto, que procedeu à sexta alteração à Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro, 
que aprova o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma da Madeira, da Portaria n.º 797/2020, de 15 de dezembro, que 
aprova o plano regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2020/2021, alterada e republicada pela Portaria n.º 657/2021, 
de 30 de setembro, a alínea h) do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 15/2020/M, de 2 de março, que aprovou a 
orgânica da Direção Regional de Desporto, e alínea j) do n.º 1 do Despacho n.º 139/2020, de 10 de março, publicado no JORAM, II 
série, n.º 69, de 8 de abril, e da Resolução n.º 1096/2021, de 28 de outubro, publicada no JORAM, I série, n.º 199, de 4 de novembro, 
é celebrado o presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo, adiante designado por CPDD, entre a Direção Regional de 
Desporto, adiante designada por DRD, devidamente representada pelo Diretor Regional, David João Rodrigues Gomes, como pri-
meiro outorgante, e a Associação Desportiva de Machico, NIPC 511024967, adiante designado abreviadamente por Clube, devida-
mente representada por Raúl Benjamim Fernandes da Costa Miranda, por Ricardo Nuno Leixo Faria e por Bruno Gregório Baptista 
Câmara, Presidente, Secretário-geral e o Tesoureiro da Direção, respetivamente, como segundo outorgante, subordinado às seguintes 
cláusulas:  

 
Cláusula 1.ª 

(Objeto do contrato) 
 
O presente CPDD tem por objeto a comparticipação financeira da DRD, no apoio à concretização do Programa de Desen-

volvimento Desportivo para a época desportiva 2020/2021 (1 de julho de 2020 a 30 de junho de 2021).  
 

Cláusula 2.ª 
 (Objetivos)  

 
1. Este CPDD tem como objetivo comparticipar financeiramente: 
a) A participação realizada nos campeonatos ou provas regionais de águas abertas, boccia, futebol, karaté, natação pura e 

voleibol; 
b) A manutenção e funcionamento das infraestruturas desportivas. 
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2. Para além da concretização dos objetivos definidos no número anterior, este CPDD visa a inda ocupar os tempos 
livres da população da Região e promover hábitos saudáveis de prática desportiva junto da população madeirense.  

 
Cláusula 3.ª 

(Direitos dos outorgantes)  
 
1. No âmbito do presente CPDD constituem obrigações da DRD: 
a) Acompanhar a execução financeira deste CPDD; 
b) Analisar e aprovar as propostas de alteração à programação financeira prevista na cláusula 4.ª;  
c) Controlar e fiscalizar o cumprimento dos aspetos financeiros, técnicos e legais necessários deste CPDD;  
d) Processar os quantitativos financeiros previstos neste CPDD; 
e) Disponibilizar, na medida das suas possibilidades, os recintos desportivos, propriedade da Região Autónoma da 

Madeira, necessários ao desenvolvimento das atividades propostas. 
2. No âmbito do presente CPDD constituem obrigações do Clube: 
a) Apresentar à DRD: 
- Os comprovativos das despesas efetuadas e os indicadores desportivos, através da plataforma eletrónica, nos termos 

do artigo 7.º do Regulamento de Apoio ao Desporto; 
- As declarações comprovativas da situação regularizada relativamente a dívidas por impostos ao Estado Português e 

à Região Autónoma da Madeira, bem como da situação regularizada relativamente a dívidas por contribuições à Segu-
rança Social; 

- O Relatório e Contas, referente ao último exercício, acompanhado da respetiva ata de aprovação pela Assembleia 
Geral e do parecer do Conselho Fiscal, através da plataforma eletrónica;  

- O Relatório de Atividades relativo à época desportiva anterior, através da plataforma eletrónica;  
b) Concretizar, sempre que possível, todas as atividades nos termos e prazos que foram estabelecidos;  
c) Aplicar de forma rigorosa e racionais os recursos públicos, caucionando o combate à violência, dopagem, corrup-

ção, racismo e xenofobia e todas as formas de discriminação no desporto; 
d) Apresentar as propostas de alteração consideradas necessárias ao Programa de Desenvolvimento Desportivo, bem 

como ao cronograma financeiro, para a aprovação do primeiro outorgante.  
 

Cláusula 4.ª 
(Comparticipação financeira)  

 
1. Para a prossecução do objeto estabelecido na cláusula 1.ª e dos objetivos definidos na cláusula 2.ª, a DRD concede 

uma comparticipação financeira ao Clube até ao limite máximo de 67 748,51 € (sessenta e sete mil, setecentos e quaren-
ta e oito euros e cinquenta e um cêntimos), distribuído da seguinte forma: 

Competição Regional 38 857,91 € 
Infraestruturas Desportivas 28 890,60 € 
TOTAL 67 748,51 € 
2. A comparticipação financeira referida no número anterior será processada nos termos do artigo 3.º do Plano Re gi-

onal de Apoio ao Desporto para a época desportiva 2020/2021, aprovado pela Portaria n.º 797/2020, de 15 de dezembro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 657/2021, de 30 de setembro.  

3. Se o total das despesas apresentadas e consideradas elegíveis for inferior ao montante máximo da comparticipação 
definida no número um desta cláusula, esse passará a ser o montante da comparticipação financeira, procedendo -se aos 
respetivos acertos.  

 
Cláusula 5.ª 

(Dotação orçamental) 
 

As verbas que asseguram a execução deste CPDD são inscritas no Orçamento da DRD, com o número de compro-
misso CY52114948.  

 
Cláusula 6.ª 

(Controlo da execução do contrato)  
 

1. Compete à DRD fiscalizar a execução do presente CPDD, podendo realizar, para o efeito, inspeções e inquéritos. 
2. O Clube deverá prestar à DRD todas as informações solicitadas relativas à execução do CPDD.  
3. Posteriores apoios a conceder serão definidos em função do grau de concretização dos objetivos constantes da 

cláusula 2.ª.  
 

Cláusula 7.ª 
(Revisão do contrato)  

 
1. Qualquer alteração ou adaptação proposta dos termos ou dos resultados previstos neste CPDD carece de prévio 

acordo escrito da outra parte. 
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a DRD poderá modificar e rever o CPDD ora celebrad o, quando, em 

virtude da alteração superveniente e imprevista das circunstâncias, a sua execução se torne excessivamente onerosa para 
as partes ou manifestamente inadequada à realização do interesse público.  
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Cláusula 8.ª 
(Cessação do contrato)  

 
1. A vigência do presente CPDD cessa nas seguintes situações: 
a) Com a conclusão do Programa de Desenvolvimento Desportivo que constitui o seu objeto; 
b) Quando, por causa não imputável à entidade responsável pela execução do programa seja objetiva e definitivamente im-

possível a realização dos seus objetivos essenciais; 
c) Pela resolução do CPDD, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º, por remissão da alínea c) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto 

Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho; 
d) Pelo incumprimento do CPDD nos termos do artigo 15.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho. 
2. A resolução do CPDD, prevista na alínea c) do número anterior, efetuar-se-á através da respetiva notificação à outra par-

te, por carta registada com aviso de receção, no prazo máximo de 90 dias a contar da data do conhecimento do facto que lhe 
serve de fundamento.  

 
Cláusula 9.ª 

(Vigência do Contrato) 
 
Sem prejuízo de eventual revisão por acordo entre as partes, o período de vigência do presente CPDD decorre desde a data 

da sua assinatura até 31 de dezembro de 2021. 
 
Este CPDD é feito em dois exemplares que depois de lido e achado conforme, vai ser assinado e rubricado pelas partes ora 

outorgantes. 
 
Funchal, 15 de novembro de 2021. 
 
O PRIMEIRO OUTORGANTE, Direção Regional de Desporto, Representado pelo Diretor Regional, David João Rodrigues Gomes 
 
O SEGUNDO OUTORGANTE, Associação Desportiva de Machico, Representado pelo Presidente da Direção, Raúl Benjamim 

Fernandes da Costa Miranda 
 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE JUVENTUDE 
 

Declaração de Retificação n.º 20/2022 
 

Sumário: 
Retifica o aviso n.º 1065/2021, referente à abertura do procedimento concursal comum para ocupação, mediante a constituição de relação jurídica 
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, de 4 postos de trabalho previstos e não ocupados, na cate-
goria de Assistente Operacional, da carreira Assistente Operacional, no mapa de pessoal da Direção Regional de Juventude. 
 
Texto: 
Por ter saído com inexatidão no JORAM, II Série, n.º 237, de 29 de dezembro de 2021, o aviso n.º 1065/2021, referente à 

abertura do procedimento concursal comum para ocupação, mediante a constituição de relação jurídica de emprego público, 
na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, de 4 postos de trabalho previstos e não ocupados, na catego-
ria de Assistente Operacional, da carreira Assistente Operacional, no mapa de pessoal da Direção Regional de Juventude, para 
os diferentes Centros de Juventude, retifica-se o seguinte: 

  
Onde se lê:  
“9.1. Aos candidatos sem vínculo de emprego público à Administração Pública ou tendo vínculo não estejam a cumprir ou 

a executar a atribuição, competência ou atividade caracterizadoras do posto de trabalho em causa, os métodos de seleção são: 
a) Prova de Conhecimentos (PC);  
b) Entrevista Profissional de Seleção (EPS). 
9.2. Aos candidatos que tenham vínculo à Administração Pública que estejam a cumprir ou a executar a atribuição, compe-

tência ou atividade caracterizadoras do posto de trabalho em causa, bem como no recrutamento de candidatos em situação de 
requalificação que, imediatamente antes, tenham desempenhado aquela atribuição, competência ou atividade) e que não exer-
çam a faculdade de opção pelos métodos referidos nas alíneas a) e b) do ponto 9.1. supra, prevista no n.º 3 do mesmo artigo, 
são aplicados os métodos de seleção:  

a) Avaliação Curricular (AC);  
b) Entrevista Profissional de Seleção (EPS). 
(…) 
13. Homologação da lista de ordenação final:  Após homologação, a lista unitária de ordenação final dos candidatos é afi-

xada em local visível e público das instalações da Direção Regional da Juventude e disponibilizada na página eletrónica em 
https://www.madeira.gov.pt/drj/procedimentosconcursais/, sendo ainda publicado um aviso na II Série do JORAM, com in-
formação referente à sua publicitação. 

13.1. A lista de ordenação final é unitária, ainda que, neste procedimento concursal lhe tendo aplicado diferentes métodos 
de seleção.” 

 
Deve ler-se:  
“9.1. Aos candidatos sem vínculo de emprego público à Administração Pública ou tendo vínculo não estejam a cumprir ou 

a executar a atribuição, competência ou atividade caracterizadoras do posto de trabalho em causa, os métodos de seleção são: 
a) Prova de Conhecimentos (PC) – Prova única para todos, independentemente das prioridades indicadas; 
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b) Entrevista Profissional de Seleção (EPS) – Realização deste método para cada um dos centros a que se candidata, face 
ao contexto profissional dos mesmos. 

9.2. Aos candidatos que tenham vínculo à Administração Pública que estejam a cumprir ou a executar a atribuição, compe-
tência ou atividade caracterizadoras do posto de trabalho em causa, bem como no recrutamento de candidatos em situação de 
requalificação que, imediatamente antes, tenham desempenhado aquela atribuição, competência ou atividade) e que não exer-
çam a faculdade de opção pelos métodos referidos nas alíneas a) e b) do ponto 9.1. supra, prevista no n.º 3 do mesmo artigo, 
são aplicados os métodos de seleção:  

a) Avaliação Curricular (AC);  
b) Entrevista Profissional de Seleção (EPS) – Realização deste método para cada um dos centros a que se candidata, face 

ao contexto profissional dos mesmos. 
(…) 
13. Homologação das listas de ordenação final:  Após homologação, as listas unitárias de ordenação final dos candidatos 

são afixadas em local visível e público das instalações da Direção Regional da Juventude e disponibilizada na página eletróni-
ca em https://www.madeira.gov.pt/drj/procedimentosconcursais/, sendo ainda publicado um aviso na II Série do JORAM, com 
informação referente à sua publicitação. 

13.1. As listas de ordenação final são unitárias, ainda que, neste procedimento concursal lhe tenha sido aplicado diferentes 
métodos de seleção.” 

 
Direção Regional de Juventude, 27 de janeiro de 2022. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE JUVENTUDE, João Filipe Gaspar Rodrigues 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS 
 

Aviso n.º 103/2022 
 
Sumário: 
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com Gabriela Mona Vizireanu Velosa, para exercer 
funções públicas, da carreira e categoria de Assistente Técnico, sendo integrado no sistema Centralizado de Gestão de Recursos Huma-
nos da Secretaria Regional da Finanças, ficando afeta ao Gabinete do Secretário Regional das Finanças no Porto Santo, com início no dia 
1 de fevereiro de 2022. 
 
Texto: 
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a Lei Ge-

ral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se público que foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com Gabriela Mona Vizireanu Velosa, para exercer funções públicas, da carreira e categoria de Assistente 
Técnico,  sendo integrado no sistema Centralizado  de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional  da Finanças, 
ficando afeta ao Gabinete do Secretário Regional das Finanças no Porto Santo, com a remuneração mensal correspondente à 1ª 
posição,  nível  5, da Tabela Remuneratória Única, da carreira  de assistente técnico com a atualização operada  pelo Decreto-
Lei n.º 10-B/2010, de 20 de março, com início no dia 1 de fevereiro de 2022.  

 
Secretaria Regional das Finanças, 28 de janeiro de 2022. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Ana Maria Soares de Freitas 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA 
 

INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA, IP-RAM 
 

Aviso n.º 104/2022 
 
Sumário: 
Cessação da comissão de serviço, da titular do cargo de Diretora do Estabelecimento Vale Formoso do Instituto de Segurança Social da 
Madeira, IP-REAM, a licenciada Sandra Marisa Almeida da Siva Duarte. 
 
Texto: 
Aviso 04-2022 
Nos termos do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 64/2011 

de 22 de dezembro, torna-se publico que a comissão de serviço da titular do cargo de Diretora do Estabelecimento Vale For-
moso do ISSM,IP-RAM, licenciada Sandra Marisa Almeida da Silva Duarte, cessa a seu pedido, nos termos previstos na alí-
nea i) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, com efeitos a 25 de janeiro de 2022. 

 
Isento de fiscalização prévia pela S.R.M.T.C. 
 
Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.-RAM, aos 21 de janeiro de 2022.  
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Micaela Fonseca de Freitas 
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Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção 

Regional da Administração Publica e da Modernização Administrativa. 

 

Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:  
 Uma lauda ..................... € 15,91 cada € 15,91; 
 Duas laudas ................... € 17,34 cada € 34,68; 
 Três laudas..................... € 28,66 cada € 85,98; 
 Quatro laudas ................. € 30,56 cada € 122,24; 
 Cinco laudas .................. € 31,74 cada € 158,70; 
 Seis ou mais laudas ........ € 38,56 cada € 231,36 
 

 A estes valores acresce o imposto devido. 

 
Números e Suplementos - Preço por página € 0,29 

 
  Anual Semestral 

 Uma Série .............................. € 27,66 € 13,75; 

 Duas Séries ............................ € 52,38 € 26,28; 

 Três Séries ............................. € 63,78 € 31,95; 

 Completa ............................... € 74,98 € 37,19. 

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

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

CORRESPONDÊNCIA   
 
 

 

PUBLICAÇÕES 

 
 

 

 

 
EXEMPLAR 

 
ASSINATURAS 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

EXECUÇÃO GRÁFICA 

IMPRESSÃO 

DEPÓSITO LEGAL 

 
 


