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DESPACHO	Nº.	474/2015	

(publicado	no	JORAM	II	Série	nº.	225,	de	15	de	dezembro)	

DESPACHO	Nº.	20/2015	

	 	

Considerando	a	 importância	de	que	se	reveste	a	política	orçamental	do	Governo	

Regional	 da	 Região	 Autónoma	 da	 Madeira	 para	 o	 equilíbrio	 das	 finanças	 públicas	

regionais,	 nomeadamente	 a	 crescente	 importância	 do	 controlo	 e	 acompanhamento	 da	

execução	 orçamental	 ao	 nível	 entidades	 públicas	 regionais	 reclassificadas	 em	 contas	

nacionais;	

Considerando	que	 face	a	esta	 relevância	 se	 torna	necessário	manter	a	execução	

orçamental	deste	sector	da	Administração	Regional,	nomeadamente	até	à	conclusão	do	

processo	 de	 reestruturação	 de	 todos	 os	 órgãos	 e	 serviços	 que	 integram	 este	

departamento	regional.	

	 1-Nomear	 a	 Técnica	 Superior	 Nivalda	 Maria	 Rebolo	 Camacho,	 como	 técnica	

especialista	de	Gabinete,	atenta	a	 sua	experiência	profissional,	possui	as	 competências,	

aptidões	 e	 qualificações,	 adequadas	 à	 prestação	 desta	 assessoria,	 desde	 o	 processo	 de	

implementação	 do	 Gerfip	 até	 à	 presente	 data	 vem	 desempenhando	 toda	 a	 gestão	

financeira	e	procedimentos	contabilísticos,	sendo	a	principal	responsável	pela	Unidade	de	

Gestão	 da	 Presidência	 do	Governo	 e	 da	Direção	Regional	 da	Administração	 Pública	 em	

Porto	Santo.	

2-Nestes	 termos,	 ao	 abrigo	do	nº.	 3	 do	 artigo	 4º.	 e	 nºs.	 6	 e	 7	 do	 artigo	 13º	 do	

Decreto-Lei	nº.	11/2012,	de	20	de	janeiro,	aplicável	subsidiariamente	à	Região	Autónoma	

da	 Madeira,	 e	 em	 conformidade	 com	 o	 disposto	 no	 nº.	 2	 do	 artigo	 45º.	 do	 Decreto	

Legislativo	Regional	nº.	18/2014/M,	de	31	de	dezembro.	

O	 presente	 	 despacho	 produz	 efeitos	 a	 1	 de	 setembro	 conforme	 declaração	 de	

cabimento	orçamental.	

Presidência	do	Governo	Regional	da	Madeira,	aos	16	de	novembro	de	2015	

O	Presidente	do	Governo	Regional	da	Madeira,	

Miguel	Filipe	Machado	de	Albuquerque	

	



 

 

 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

Quinta Vigia     •     Av. do Infante, 1      •      9 004-547  Funchal     •     Telel. 291 214  660 
 

NOTA	CURRICULAR	

Dados	pessoais:	

Nome:Nivalda	Maria	Rebolo	Camacho	

Experiência	profissional	

Iniciou	a	carreira	pública	em	1981,	onde	sempre	exerceu	funções	de	contabilidade	

pública,	 onde	 desempenhou	 todos	 os	 processamentos	 de	 despesas	 correntes	 incluindo	

remunerações	de	funcionários,	informatização	do	serviço	quer	de	processos	ligados	à	DRI,	

quer	 de	 processos	 de	 vencimentos	 que	 mais	 tarde	 foram	 integrados	 no	 portal	 do	

Funcionário;	

Em	1992	com	o	surgimento	do	IRS,	foi	necessário	o	seu	registo	nas	Finanças	para	

ficar	 responsável	 do	 envio	 das	 declarações	 de	 todos	 os	 impostos	 retidos	 na	 fonte	 e	 os	

trimestrais	 respeitantes	 à	 receita	 do	 IVA,	 cobrada	 no	 Jornal	 Oficial	 da	 RAM,	 que	 fazia	

parte	da	Orgânica	da	Presidência;	

Em	 1994	 nomeada	 chefe	 de	 secção,	 sendo	 responsável	 pela	 apresentação	 	 do	

projeto	de	orçamento	a	ser	discutido	na	Assembleia	Regional	para	aprovação,	fazendo	o	

acompanhamento	 mensal	 ainda	 no	 regime	 provisório	 e	 depois	 da	 sua	 entrada	 em	

execução;	

Em	 1996	 nomeada	 chefe	 de	 repartição,	 dando	 continuidade	 ao	 trabalho	 já	

desenvolvido	na	área	de	gestão,	orçamento	e	contabilidade	e	respetivos	procedimentos	

contabilísticos;	

Em	 1999	 nomeada	 Chefe	 de	 Departamento	 onde	 foi	 sempre	 acumulando	 e	

acompanhando	sempre	a	evolução	dos	serviços,	tendo	sido	agregados	outras	funções	ao	

departamento	 de	 Contabilidade,	 teve	 de	 registar-se	 na	 CGA	 –	 direta	 e	 na	 ADSE,	 para	

poder	acompanhar	os	processos	de	descontos,	inscrições	ou	reinscrições,	de	funcionários	

ou	quaisquer	outros	atos	necessários	com	esses	organismos.	

Em	2000	nomeada	Coordenadora	Especialista,	lugar	criado	especificamente	para	o	

exercício	 de	 funções	 naquele	 departamento	 e	 dando	 continuidade	 ao	 trabalho	 já	

desenvolvido;	
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Em	 2010	 nomeada	 técnico	 superior	 do	 quadro	 após	 aviso	 de	 abertura	 de	

concurso,	 tendo	sido	selecionada	para	a	única	vaga,	que	se	destinava	ao	departamento	

de	contabilidade.	

Em	2012	nomeada	Técnica	Especialista	de	Gabinete,	para	o	exercício	de	funções	

de	 assessoria	 especializada	 na	 área	 financeira	 e	 de	 Contabilidade	 da	 Presidência	 do	

Governo	através	de	Despacho	Conjunto	datado	de	9	de	 abril,	 tendo	 cessado	em	20	de	

abril	de	2015,	continuando	no	mesmo	exercício	de	funções,	no	âmbito	do	PAEF	–	Plano	

de	 Ajustamento	 Económico	 e	 Financeiro	 e	 responsável	 pela	 Unidade	 de	 Gestão.	

Colaboração	na	implementação	de	sistemas	integrados	de	gestão	financeira,	orçamental	

–	 Medida	 45	 do	 PAEF-RAM.	 Acompanhamento	 da	 execução	 e	 gestão	 financeira,	

orçamental	 e	 de	 recursos	 humanos	 da	 atual	 Secretaria	 Geral	 da	 Presidência	 do	 PAEF-

RAM.	

Habilitações	académicas	

Curso	de	Ciências	da	Cultura	da	Uma;	

Curso	Geral	de	Administração	e	Contabilidade;	

Pós-Graduação	 em	 Direito	 e	 Contratos	 Públicos	 –	 2015,	 Universidade	 Católica	

Portuguesa	 em	 Lisboa,	 promovido	 pela	 ESPAP-Entidade	 de	 Serviços	 Partilhados	 da	

Administração	Pública,	em	parceria	com	a	Universidade	Católica	Portuguesa,	organismo	a	

par	a	esta	 formação,	por	 integrar	o	SNCE,	 tendo	destacado	a	enorme	vantagem	para	o	

Estado	 e	 para	 a	 gestão	 do	 erário	 público,	 a	 existência	 	 de	 quadros	 qualificados	 em	

contratação	Pública.	O	Pós-Graduação	em		Direito	e	Contratos	Públicos	introduziu	no	seu	

programa	 a	 Modernização	 dos	 procedimentos	 pré-contratuais	 e	 os	 conflitos	 de	

interesses.	

A	Coordenação	Científica	do	Pós-Gradução,	foi	da	responsabilidade,	do	Professor	

Doutor	João	Amaral	e	Almeida	e	Professor	Doutor	Rui	Medeiros.	

Pelos	Docentes:	

Ana	Sofia	Alves,	Bernardo	Azevedo,	Cláudia	Viana,	João	Amaral	e	Almeida,	Licinio	

Lopes	 Martins,	 Lino	 Torgal,	 Luís	 Verde	 de	 Sousa,	 Miguel	 Assis	 Raimundo,	 Margarida	

Olazabal	Cabral,	Mark	Kirkby,	Pedro	Fernandes	Sanchez,	Pedro	Costa	Gonçalves,	Ricardo	

Spínola,	Rodrigo	Esteves	de	Oliveira,	Rui	Medeiros	e	Vera	Eiró.	
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Curso	 de	 formação	 profissional	 –	 Gestão	 e	 Contabilidade;	 Curso	 de	 formação	

profissional	–	Contabilidade	Pública	 Informatizada:	POC;	Curso	de	 formação	profissional	

Contabilidade	 Pública	 Informatizada,	 POC	 Sectorial	 –Analítica;	 Curso	 de	 formação	

profissional	Contabilidade	Pública	Informatizada:	Gestão	de	Existências/Stocks	integrada;	

Curso	de	formação	profissional	–	A	Prestação	de	contas	e	Responsabilidades	Financeiras	

nos	 Serviços	 que	 dispõem	 de	 Contabilidade	 Orçamental	 Informatizado:conceção	 de	

Projeto;	Curso	de	formação	profissional	–Contabilidade	Pública	Informatizada:	POC;	Curso	

de	Fiscalidade;	

Coordenação	 da	 Unidade	 de	 Gestão	 da	 Presidência	 do	 Governo	 Regional	 e	 da	

Direção	Regional	da	Administração	Pública	em	Porto	Santo,	desde	a	tomada	de	posse	do	

XII	Governo	em	cumprimento	dos	procedimentos	orçamentais,	continuidade	das	medidas	

impostas	pelo	PAEF-Plano	de	Ajustamento	Económico	e	Financeiro,	com	a	continuidade	

das	funções	de	assessoria	técnica	especializada.	

	

	


