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SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA
APRAM - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, S.A.
Edital n.º 8/2022
Sumário:

Pedido da sociedade denominada ECPP – Explorações Comerciais Portuárias Portuguesas, Unipessoal, Lda. com vista à atribuição,
mediante concessão, do direito de utilização privativa de 3 parcelas de domínio público sob jurisdição da APRAM - Administração dos
Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.e sitas nos Cais 2 e 6 do Porto do Funchal com a área global de 175 m2 (uma parcela com a
área de 25m2 e duas com a área de 75m2).

Texto:
A APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A. (“APRAM”) torna público através do presente Edital que deu entrada nesta entidade um pedido da sociedade ECPP – Explorações Comerciais Portuárias Portuguesas,
Unipessoal, Lda. com vista à atribuição, mediante concessão, do direito de utilização privativa de três parcelas de domínio
público sob jurisdição da APRAM, S.A. e sitas nos Cais 2 e 6 do Porto do Funchal com a área global de 175 m2 (uma parcela
com a área de 25m2 e duas com a área de 75m2).
A concessão em apreço, que se pretende por um período de sete anos, visa a operação de lojas Duty Free Shop, num modelo de negócio direcionado para passageiros e também para tripulações dos navios, com as seguintes características principais:
(a) Comercialização de produtos internacionais (tabaco, álcool, perfumes) e locais; (b) Disponibilização de serviços como
câmbio de moeda, venda de cartões telefónicos/wi-fi, venda de produtos de parafarmácia, posto de informação turística, entre
outros; (c) Criação de emprego através da contratação de equipas compostas por pessoas da R.A.M.; e (d) Estabelecimento de
parcerias com produtores e fornecedores locais, conferindo visibilidade aos produtos típicos regionais e promovendo o desenvolvimento e apoio ao artesanato – e, em geral, comércio – locais.
A Requerente propõe-se suportar, na íntegra, todo o investimento e custos inerentes à instalação, requalificação e adaptação dos espaços objeto do seu pedido.
Nestes termos, convidam-se todos os eventuais interessados para, querendo, e em conformidade com o disposto no artigo
21.º, n.º 5, alínea c), do Decreto Legislativo Regional n.º 226-A/2007, de 31 de maio (aplicável por via do artigo 24.º, n.º 6, do
mesmo diploma), requererem para si, junto dos serviços da APRAM, a emissão de título com o mesmo objeto e finalidade ou
apresentarem objeções à atribuição da mencionada concessão, durante um período de 30 dias úteis a contar da data da publicação do presente Edital.
Mais se informa que, no caso de, no prazo supra indicado, serem apresentados pedidos idênticos de atribuição da referida
concessão, será iniciado um procedimento concursal entre os interessados, nos termos previstos no artigo 21.º, n.º 5, alínea e),
do DLR 226-A/2007 (aplicável por via do artigo 24.º, n.º 6, do mesmo diploma), gozando a primeira requerente do direito de
preferência consagrado no artigo 21.º, n.º 6, do DLR 226-A/2007 (aplicável por via do artigo 24.º, n.º 6, do mesmo diploma).
Os eventuais interessados poderão consultar os mapas com a delimitação das parcelas objeto da pretensão da Requerente,
bem como a taxa mensal proposta pela utilização pretendida, no site www.apram.pt, bem como solicitar informações complementares dirigindo o pedido, por escrito, para o email portosdamadeira@apram.pt.
Funchal, 20 de abril de 2022.
PEL'A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, Isabel Figueira
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS
Despacho n.º 163/2022
Sumário:
Nomeia em regime de substituição, no cargo de Chefe do Serviço de Finanças do Porto Santo, a licenciada Ana Cátia Silva Faria Dias,
Gestor Tributário.

Texto:
Considerando que o Chefe do Serviço de Finanças do Porto Santo cessa o exercício de funções a 26 de abril de 2022, devido
atingir o limite da idade, para efeitos de aposentação;
Considerando que, até provimento do referido cargo, torna-se necessário assegurar o exercício das atribuições daquele serviço;
Considerando que, a licenciada Ana Cátia Silva Faria Dias, Gestor Tributário, pela experiência e qualificações profissionais, reúne o perfil adequado para o exercício das funções correspondentes ao cargo de Chefe de Finanças.
Ao abrigo do artigo 30.º do Decreto Legislativo Regional n.º 4/2021/M, de 9 de março, determino:
1.

Nomear, em regime de substituição, no cargo de Chefe do Serviço de Finanças do Porto Santo, a licenciada Ana Cátia
Silva Faria Dias, Gestor Tributário;

2.

O presente despacho produz efeitos, por urgente conveniência de serviço, a partir de 27 de abril de 2022,

Secretaria Regional das Finanças, 18 de abril de 2022.
O SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS, Rogério de Andrade Gouveia
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SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL
Aviso n.º 341/2022
Sumário:
Consolidação da mobilidade intercarreiras do trabalhador Hugo Miguel Viveiros Amaro, na categoria de Técnico Superior da carreira de
Técnico Superior, afeto ao mapa de pessoal do Gabinete da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil e Serviços Dependentes.

Texto:
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, diploma que
aprovou em anexo a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), na sua redação atual, em conjugação com o n.º 3 do
artigo 2.º do Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto, na sua redação atual, torna-se público que, por despacho do Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil de 29 de março de 2022 e parecer favorável do Secretário Regional
das Finanças de 8 de abril de 2022, foi autorizada a consolidação da mobilidade intercarreiras do trabalhador Hugo Miguel
Viveiros Amaro, na categoria de Técnico Superior da carreira de Técnico Superior, afeto ao mapa de pessoal do Gabinete da
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil e Serviços Dependentes, nos termos do artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, com efeitos reportados a 1
de março de 2022, ficando posicionado na 2.ª posição remuneratória da carreira/categoria de técnico superior, nível 15 da
Tabela Remuneratória Única, aprovada pelo Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho.
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, no Funchal, no dia 19 do mês de abril de 2022.
PEL'O CHEFE DE GABINETE, Maria do Carmo Teixeira da Silva
(Adjunta do Gabinete do Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil)
Aviso n.º 342/2022
Sumário:
Consolidação da mobilidade intercarreiras da trabalhadora Cláudia Sofia Bettencourt Freitas, na categoria de Técnico Superior da carreira de
Técnico Superior, afeta ao mapa de pessoal do Gabinete da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil e Serviços Dependentes.

Texto:
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, diploma que
aprovou em anexo a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), na sua redação atual, em conjugação com o n.º 3 do
artigo 2.º do Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto, na sua redação atual, torna-se público que, por despacho do Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil de 29 de março de 2022 e parecer favorável do Secretário Regional
das Finanças de 7 de abril de 2022, foi autorizada a consolidação da mobilidade intercarreiras da trabalhadora Cláudia Sofia
Bettencourt Freitas, na categoria de Técnico Superior da carreira de Técnico Superior, afeta ao mapa de pessoal do Gabinete
da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil e Serviços Dependentes, nos termos do artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, com efeitos reportados a
1 de janeiro de 2022, ficando posicionada na 2.ª posição remuneratória da carreira/categoria de técnico superior, nível 15 da
Tabela Remuneratória Única, aprovada pelo Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho.
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, no Funchal, no dia 19 do mês de abril de 2022.
PEL'O CHEFE DE GABINETE, Maria do Carmo Teixeira da Silva
(Adjunta do Gabinete do Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil)
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Aviso n.º 343/2022
Sumário:
Convocatória para a realização da Prova de Conhecimentos no âmbito do procedimento concursal comum para ocupação de 3 postos de
trabalho na categoria e carreira de Assistente Técnico, previstos no sistema centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria
Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a afetar ao mapa de pessoal da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento
Rural, mediante a constituição de relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, conforme aviso n.º 980/2021, 17 de dezembro e na BEP-RAM com o código OE202112/00561.

Texto:
PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA OCUPAÇÃO DE TRÊS POSTOS DE TRABALHO NA CATEGORIA
E CARREIRA DE ASSISTENTE TÉCNICO, PREVISTOS NO SISTEMA CENTRALIZADO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL A AFETAR AO MAPA DE PESSOAL DA DIREÇÃO
REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, MEDIANTE A CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE
EMPREGO PÚBLICO, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO, CONFORME AVISO N.º 980/2021, PUBLICADO NA II SÉRIE DO JORAM N.º 229, SUPLEMENTO DE 17 DE DEZEMBRO E NA
BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO DA RAM COM O CÓDIGO OE202112/00561
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Nos termos do n.º 2 do artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria
n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, e alínea e) do n.º 1 do artigo 112.º do CPA, torna-se público que a Prova de Conhecimentos do
procedimento concursal comum referenciado em epígrafe, realizar-se-á no próximo dia 21 de maio do corrente ano, pelas 10:00
horas, na Universidade da Madeira - Campus Universitário da Penteada, sita ao Caminho da Penteada, 9020-105 Funchal.
A prova de conhecimentos será de forma escrita revestindo natureza teórica, de realização individual e efetuada em suporte
de papel, com possibilidade de consulta de legislação não anotada, com a duração de 1 hora e trinta minutos, não sendo permitida a utilização de equipamentos informáticos e incide sobre as temáticas constantes no aviso de abertura n.º 980/2021, publicado na II Série do JORAM, n.º 229, Suplemento de 17 de dezembro.
Os candidatos deverão comparecer trinta minutos antes da realização da Prova, munidos do Bilhete de Identidade/Cartão
de Cidadão ou outro documento de identificação original com foto, com máscara e caneta, a fim de serem encaminhados para
os respetivos lugares nos Anfiteatros/Sala da Universidade da Madeira.
Após as 10h15 horas não será admitida a entrada nos Anfiteatros/Sala de nenhum candidato. A falta de comparência na
prestação da prova de conhecimentos equivale à exclusão do procedimento concursal.
Informa-se que a presente convocatória e a lista que efetua a distribuição dos candidatos admitidos pelos Anfiteatros/Sala
onde se realizará a prova de conhecimentos, encontram-se disponíveis para consulta no placard da Direção de Serviços de
Recursos Humanos e Expediente, do Gabinete do Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, sita à Avenida
Arriaga, n.º 21-A, 4.º andar, Edifício Golden Gate e publicada na página eletrónica da Secretaria Regional de Agricultura e
Desenvolvimento Rural, disponível em:
https://www.madeira.gov.pt/sra/GovernoRegional/OGoverno/Secretarias/Structure/Equipa/Publicacoes, na parte reservada
aos procedimentos concursais a decorrer.
Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, aos 20 de abril de 2022.
A CHEFE DO GABINETE, Daniela Rodrigues Olim
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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 Publica e da Modernização Administrativa.
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)

EDITAL nº 8 / 2022

A APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A., com sede na Gare
Marítima da Madeira, Molhe da Pontinha, Porto do Funchal, 9004-518 Funchal, telefone n.º
291220196, endereço eletrónico portosdamadeira@apram.pt (“APRAM”), ao abrigo das
competências que lhe são conferidas pelo artigo 3.º, n.º 2, alínea a), do Decreto Legislativo
Regional n.º 19/99/M, de 1 de julho, e pelo artigo 13.º, n.º 1 da Lei n.º 58/2005, de 29 de
dezembro, conjugado com o artigo 12.º do Decreto Legislativo Regional n.º 33/2008/M, de 14 de
agosto, torna público, através do presente Edital, e em cumprimento do disposto nos artigos 21.º,

n.º 5, alínea c), e 24.º, n.º 6, do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (“DLR 226-A/2007”),
que deu entrada nesta entidade um pedido da sociedade ECPP – Explorações Comerciais
Portuárias Portuguesas, Unipessoal, Lda. com vista à atribuição, mediante concessão, do direito
de utilização privativa de três parcelas de domínio público sob jurisdição da APRAM, S.A. e sitas
nos Cais 2 e 6 do Porto do Funchal com a área global de 175 m2 correspondente, respetivamente,
a:
(i)

Uma parcela com 25 m2 localizada no Cais 2 nascente;

(ii)

Uma parcela com75 m2 localizada no Cais 2 poente; e

(iii)

Uma parcela com 75 m2 localizada no Cais 6.

As áreas objeto da pretensão da Requerente encontram-se delimitadas nos mapas constantes
dos Anexos 1, 2 e 3 ao presente Edital.
A concessão em apreço, que se pretende por um período de 7 (sete) anos visa a operação de
lojas Duty Free Shop, num modelo de negócio direcionado para passageiros e também
tripulações dos navios, com as seguintes características principais:

a)

Comercialização de produtos internacionais (tabaco, álcool, perfumes) e locais;

b)

Disponibilização de serviços como câmbio de moeda, venda de cartões
telefónicos/wi-fi, venda de produtos de parafarmácia, posto de informação turística,
entre outros;

c)

Criação de emprego através da contratação de equipas compostas por pessoas da
R.A.M.; e

d)

Estabelecimento de parcerias com produtores e fornecedores locais, conferindo
visibilidade aos produtos típicos regionais e promovendo o desenvolvimento e apoio
ao artesanato – e, em geral, comércio – locais;

A Requerente propõe- suportar, na íntegra, todo o investimento e custos inerentes à instalação,
requalificação e adaptação dos espaços objeto do seu pedido.
Pela utilização pretendida, a Requerente propõe pagar uma taxa (acrescida de IVA à taxa legal
em vigor) nos seguintes termos:
a)

Taxa mensal fixa no valor correspondente a 20% da taxa prevista no Regulamento de
Tarifas de Atividades Dominiais, constante do Anexo II da Portaria n.º 46/2012, de 30/03,
devida durante o período correspondente à duração estimada das obras que a
Requerente levará a cabo de requalificação dos espaços (num máximo de 6 meses);

b)

Taxa mensal fixa correspondente à fixada no Regulamento acima indicado, acrescida de
uma taxa mensal variável calculada por passageiro dos navios que atraquem nos Cais
onde as lojas serão implantadas, devida depois de decorrido o prazo mencionado no
ponto anterior.

Nestes termos, convidam-se todos os eventuais interessados para, querendo, e em
conformidade com o disposto no artigo 21.º, n.º 5, alínea c), do DLR 226-A/2007 (aplicável por
via do artigo 24.º, n.º 6, do mesmo diploma), requererem para si, junto dos serviços da APRAM,
a emissão de título com o mesmo objeto e finalidade ou apresentarem objeções à atribuição da

mencionada concessão, durante um período de 30 dias úteis a contar da data da publicação do
presente Edital.
Mais se informa que, no caso de, no prazo supra indicado, serem apresentados pedidos idênticos
de atribuição da referida concessão, será iniciado um procedimento concursal entre os
interessados, nos termos previstos no artigo 21.º, n.º 5, alínea e), do DLR 226-A/2007 (aplicável
por via do artigo 24.º, n.º 6, do mesmo diploma), gozando a primeira requerente do direito de
preferência consagrado no artigo 21.º, n.º 6, do DLR 226-A/2007 (aplicável por via do artigo 24.º,
n.º 6, do mesmo diploma).
Os eventuais interessados poderão visitar os locais identificados, bem como obter informações
complementares, devendo para o efeito contactar os serviços da APRAM.
Funchal, 25 de março de 2022

A Presidente do Conselho de Administração,

Paula Cabaço
Anexos:

Mapas das três áreas objeto da pretensão da Requerente

ANEXO 1
Parcela com 25 m2 localizada no Cais 2 nascente

Lado Terra

Loja 1

Lado Mar

ANEXO 2
Parcela com 75 m2 localizada no Cais 2 poente

Lado Terra

Loja 2

Lado Mar

ANEXO 3
Parcela com 75 m2 localizada no Cais 6

Lado Terra

Loja 3

Lado Mar

