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12 de janeiro de 2018 

VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL 
 

Despacho n.º 21/2018 
 
Nos termos do n.º 3 da Portaria n.º 99-A/2008, de 31 de 

julho, alterada e republicada pela Portaria n.º 152/2015, de 
28 de agosto, são homologados para vigorar na Região 
Autónoma da Madeira, a partir das 0 horas do dia 15 de 
janeiro de 2018 os seguintes preços máximos de venda ao 
público: 

 
Gasolina super sem chumbo IO 95  
Gasóleo rodoviário .........................  
Gasóleo colorido e marcado ...........  

 
Assinado, em 12 de janeiro de 2018. 
 
O VICE-PRESIDENTE, Pedro Miguel Amaro de Betten-

court Calado 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 
 

Despacho n.º 22/2018 
 
Considerando que a Direção Regional da Administração 

da Justiça tem por missão dirigir, orientar e coordenar todos 
os serviços dos registos civil, predial, comercial e de auto-
móveis e do notariado da Região Autónoma da Madeira; 

Considerando que esses serviços externos compreendem 
um elevado número de trabalhadores, todos eles sob a alça-
da da sobredita Direção Regional; 

Considerando que a Direção Regional da Administração 
da Justiça é um órgão hierarquicamente dependente do 
Secretário Regional de Educação; 

Tendo em consideração que por tal facto, há um elevado 
número de procedimentos que diariamente têm que ser 
objeto de despacho do Secretário Regional de Educação; 

Considerando por último, que, no âmbito das suas atri-
buições, a Secretaria Regional de Educação tem a tutela de 
uma diversidade de sectores, urge libertar o Secretário Re-
gional de determinados procedimentos de natureza mera-
mente administrativa; 

Assim, nos termos do estabelecido no artigo 109.º do 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, do artigo 9.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redação dada pela 
Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, adaptada à RAM pelo 
Decreto Legislativo Regional no 5/2004/M, de 22 de Junho, 
e artigo 44.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, delego, no Diretor Regional da Administração da 
Justiça, Dr. Jorge Freitas, a competência para: 

 
1. Autorizar a prestação e pagamento de trabalho su-

plementar dos trabalhadores dos serviços centrais, 
serviços de apoio e serviços externos da Direção 
Regional da Administração da Justiça (DRAJ); 

 
2. Autorizar o uso do logótipo a cores da DRAJ e dos 

serviços externos; 
 
3. Autorizar as deslocações em serviço dos trabalha-

dores dos serviços centrais, serviços de apoio e 
serviços externos da DRAJ; 

 
4. Autorizar o uso de viatura própria nas deslocações 

em serviço dos trabalhadores dos serviços centrais, 
serviços de apoio e serviços externos da DRAJ; 

5. Autorizar os contratos de assistência técnica dos 
equipamentos instalados nos serviços centrais, ser-
viços de apoio e serviços externos da DRAJ; 

 
6. Autorizar os contratos de prestação de serviços ne-

cessários ao bom funcionamento da DRAJ, nome-
adamente ao nível dos serviços de limpeza e segu-
rança; 

 
7. Autorizar a mobilidade de pessoal entre os diversos 

serviços da DRAJ; 
 
8. Autorizar a abertura e demais procedimentos dos 

processos de concursos internos relativos aos traba-
lhadores dos serviços externos da DRAJ; 

 
9. Celebrar Contratos de trabalho em funções Públi-

cas por tempo indeterminado com o pessoal dos 
serviços externos da DRAJ; 

 
10. Autorizar a acumulação de funções do pessoal da 

DRAJ; 
 
11. Fixar os períodos de funcionamento e atendimento 

dos serviços externos da DRAJ. 
 
Ficam ratificados todos os atos praticados no âmbito das 

competências ora delegadas, desde 20/10/2017 até à publi-
cação do presente despacho. 

 
Secretaria Regional de Educação, 5 de janeiro de 2018. 

 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, Jorge Maria 

Abreu de Carvalho 
 
 

Despacho n.º 23/2018 
 
Por intermédio da Portaria n.º 62/2009, de 24 de junho, 

foram regulamentadas as características dos mestrados e 
doutoramentos que conferem o direito à redução de tempo 
de serviço legalmente exigido para a progressão, nos termos 
do artigo 53.º do Estatuto da Carreira Docente da Região 
Autónoma da Madeira, aprovado pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 6/2008/M, de 25 de fevereiro, alterado pelos 
Decretos Legislativos Regionais n.ºs 17/2010/M, de 18 de 
agosto e 20/2012/M, de 29 de agosto, adiante designado por 
Estatuto. 

De acordo com o artigo 5.º da referida portaria, é criada, 
no âmbito da Secretaria Regional de Educação, uma comis-
são de análise, dotada de autonomia científica e técnica, que 
tem como finalidade apreciar e emitir pareceres relativamen-
te aos requerimentos de titulares de cursos de mestrado e 
doutoramento, nas situações enunciadas no artigo 53.º do 
Estatuto. 

A intervenção da comissão de análise tem lugar quando 
existam dúvidas relativamente à recondução dos cursos às 
áreas constantes do anexo I da Portaria n.º 62/2009, de 24 de 
junho, quando os cursos versem sobre áreas de estudo que 
possam ser consideradas de interesse específico para a edu-
cação e ensino na Região, nos termos do anexo II da Porta-
ria n.º 62/2009, de 24 de junho, quando o certificado de 
curso não refira expressamente que o grau académico obtido 
é em Ciências da Educação e, finalmente, quando subsistam 
dúvidas sobre a manutenção da estrutura curricular, plano de 
estudos e créditos dos cursos a que se referem as alíneas b) e 
c) do n.º 2 do artigo 3.º da Portaria n.º 62/2009, de 24 de 
junho. 
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Nos termos do n.º 4 do artigo 5.º da Portaria n.º 62/2009, 
de 24 de junho, aquela comissão deve integrar um represen-
tante da Direção Regional de Educação e dois representantes 
da Direção Regional de Administração Educativa, cujas 
atribuições se encontram atualmente sobre a alçada da Dire-
ção Regional de Inovação e Gestão. 

Assim, sendo necessário alterar os membros que com-
põem a referida comissão de análise, nos termos do artigo 
5.º da Portaria n.º 62/2009, de 24 de junho, determino o 
seguinte: 

 
1 - Nomear como membros da comissão de análise os 

seguintes elementos: 
a) Albertina Maria Fidalgo Carvalho Neves Oli-

veira de Freitas, coordenadora do Gabinete de 
Apoio à Organização e Planeamento do Siste-
ma Educativo Regional (G.A.O.P.S.E.R.) da 
Direção de Serviços de Controlo, Planeamento 
e Gestão da Direção Regional de Inovação e 
Gestão; 

b) José António de Sousa e Freitas Câmara, téc-
nico superior da Divisão de Estudos e Parece-
res Jurídicos (D.E.P.J.) da Direção Regional 
de Inovação e Gestão; 

c) Glória Josefina Rodrigues Leça Gonçalves, 
Diretora de Serviços da Educação Especial da 
Direção Regional de Educação. 

 
2 - A comissão é presidida pela coordenadora do 

G.A.O.P.S.E.R., Albertina Maria Fidalgo Carvalho 
Neves Oliveira de Freitas, sendo substituída, nas 
suas ausências e impedimentos, pelo técnico superi-
or da D.E.P.J., José António de Sousa e Freitas Câ-
mara. 

 
3 - Das reuniões da comissão serão lavradas atas. 
 
4 - É revogado o Despacho n.º 64/2009, de 6 de agosto, 

publicado no JORAM n.º 149, II Série, Suplemento, 
de 6 de agosto de 2009. 

 
5 - O presente despacho produz efeitos a 1 de janeiro 

de 2018. 
 
Secretaria Regional de Educação, aos 10 dias de janeiro 

de 2018. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, Jorge Maria 

Abreu de Carvalho 
 
 

INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM 
 

Despacho n.º 24/2018 
 
Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna-se pú-
blico que, por despacho do Vice-Presidente do Governo 
Regional e do Secretário Regional de Educação, datados de 
12/12/2017 e de 03/01/2018, respetivamente, foi consolida-
da definitivamente a mobilidade intercategorias da trabalha-
dora Maria de Fátima Gouveia do Livramento Pimenta, na 
categoria de encarregado operacional, da carreira geral de 
assistente operacional, do mapa de pessoal do Instituto para 
a Qualificação, IP-RAM, nos termos do artigo 99.º-A, adita-
do à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, na sua 
atual redação, pelo artigo 270.º da Lei do Orçamento de 

Estado para 2017, integrando a remuneração base corres-
pondente à 1.ª posição remuneratória da categoria e ao nível 
remuneratório 8, da tabela remuneratória única, com efeitos 
a partir de 01 de janeiro de 2018. 

 
Instituto para a Qualificação, IP-RAM, aos 10 dias de 

janeiro de 2018. 
 

A PRESIDENTE DO INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP- 
-RAM, Sara Maria Nunes de Almeida Estudante Relvas 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E 
PESCAS 

 
Despacho n.º 25/2018 

 
Despacho n.º GS-183/SRAP/2017 
Considerando que nos termos do n.º 1 do artigo 20.º da 

Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis  
n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezem-
bro, 3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro, 
68/2013, de 29 de agosto, e 128/2015, de 3 de setembro, 
adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo 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 e retificado pela 
Declaração de Retificação n.º 15/2016 de 24 de agosto, os 
titulares dos cargos de direção intermédia são recrutados, 
por procedimento concursal, de entre trabalhadores em 
funções públicas contratados ou designados por tempo 
indeterminado, licenciados, dotados de competência técnica 
e aptidão para o exercício de funções de direção, coordena-
ção e controlo que reúnam seis ou quatro anos de experiên-
cia profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias 
para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licen-
ciatura, consoante se trate de cargos de direção intermédia 
de 1.º ou de 2.º grau, respetivamente. 

Considerando que nos termos do artigo 21.º da supra ci-
tada Lei, foi aberto procedimento concursal para provimen-
to do cargo de Chefe de Divisão de Logística e Apoio à 
Formação, cargo de direção intermédia de 2.º grau, previsto 
na orgânica do Gabinete do Secretário Regional de Agricul-
tura e Pescas, cuja publicitação foi efetuada no JORAM, II 
Série, n.º Jor-
nal de Notícias
Emprego Público da Região Autónoma da Madeira; 

Considerando as classificações obtidas, resultantes das 
aplicações dos métodos de seleção, e tendo ficado posicio-
nado em primeiro lugar no referido procedimento de sele-
ção, o júri propôs a nomeação, em regime de comissão de 
serviço, pelo período de três anos, do candidato José Jaime 
Rodrigues Cabral, no cargo de Chefe de Divisão de Logís-
tica e Apoio à Formação, do Gabinete do Secretário Regio-
nal de Agricultura e Pescas, mediante proposta devidamen-
te fundamentada, na qual considera que este possui a expe-
riência profissional necessária nas áreas de atribuições da 
Direção de Serviços Jurídicos e por reunir todos os requisi-
tos legais exigidos para o provimento do cargo, de acordo 
com o n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janei-
ro, alterada pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-
A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 
64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto e 
128/2015, de 3 de setembro, adaptada à Região Autónoma 
da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional  
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legis-
lativos Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho e 


