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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL 
Declaração de retificação n.º 33/2019 

Retifica o aviso n.º 242/2019, de 28 de junho, respeitante à renovação da comissão 
de serviço, no cargo de Diretor de Serviços de Autarquias Locais e Assuntos 
Externos, do Dr. Rui Manuel Nóbrega Paixão da Direção Regional do Orçamento e 
Tesouro, com efeitos a partir de 1 de julho de 2019. 
 

Declaração de retificação n.º 34/2019 
Retifica o aviso n.º 241/2019, de 28 de junho, respeitante à renovação da comissão 
de serviço, no cargo de Chefe de Divisão de Normalização de Processo e de Apoio 
Orçamental, do Dr. Cipriano Sousa Cruz da Direção Regional do Orçamento e 
Tesouro, com efeitos a partir de 1 de julho de 2019. 
 

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 
Despacho n.º 157/2019 

Aprova os modelos de formulário tipo a que se refere o n.º 1 do artigo 48.º da 
Portaria n.º 359/2019, de 19 de junho, do Vice-Presidente do Governo Regional e da 
Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, quanto a procedimentos 
concursais de recrutamento para os postos de trabalho em funções públicas, no 
âmbito da carreira especial de técnico de espaços verdes da Região Autónoma da 
Madeira, previstos nos mapas de pessoal de serviços da Secretaria Regional do 
Ambiente e Recursos Naturais. 
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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL 
 

Declaração de retificação n.º 33/2019 
 

Por ter sido publicado com inexatidão no JORAM, II 
Série, n.º 109, de 28 de junho de 2019, o aviso  
n.º 242/2019, de 25 de junho, assim se retifica: 

 
Onde se lê: 
“Por despacho de Sua Excelência o Secretário Regional 

das Finanças e da Administração Pública, datado de 2 de 
maio de 2019, ...”  

 
Deve ler-se: 
“Por despacho de Sua Excelência o Vice-Presidente do 

Governo, datado de 2 de maio de 2019, ...”  
 
Vice-Presidência do Governo, 2 de julho de 2019. 
 
O CHEFE DE GABINETE, Luís Nuno Olim 
 

 
Declaração de retificação n.º 34/2019 

 
Por ter sido publicado com inexatidão no JORAM, II 

Série, n.º 109, de 28 de junho de 2019, o aviso  
n.º 241/2019, de 25 de junho, assim se retifica: 

 
Onde se lê: 
“Por despacho de Sua Excelência o Secretário Regional 

das Finanças e da Administração Pública, datado de 2 de 
maio de 2019, ...”  

 
Deve ler-se: 
“Por despacho de Sua Excelência o Vice-Presidente do 

Governo, datado de 2 de maio de 2019, ...” 
 
Vice-Presidência do Governo, 2 de julho de 2019. 
 
O CHEFE DE GABINETE, Luís Nuno Olim 
 
 
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS 
 

Despacho n.º 157/2019 
 

Considerando que o Decreto Legislativo Regional  
n.º 15/2018/M, de 20 de agosto, criou a carreira especial de 
técnico de espaços verdes da Região Autónoma da Madeira 
e estabeleceu o seu regime; 

Considerando que em consonância com os princípios 
constitucionalmente consagrados, o referido Decreto 
Legislativo Regional n.º 15/2018/M, veio prever que a 
constituição do vínculo de emprego público dos 
trabalhadores da carreira especial de técnico de espaços 
verdes, assim como o recrutamento para a categoria de 
técnico de espaços verdes encarregado, faz-se mediante 
procedimento concursal, nos termos a estabelecer através 
de Portaria conjunta dos membros do Governo Regional 

que tutelam os setores do ambiente, das florestas e da 
administração pública regional; 

Considerando que a Portaria n.º 359/2019, de 19 de 
junho, do Vice-Presidente do Governo Regional e da 
Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, 
publicada no Jornal Oficial da Região Autónoma da 
Madeira, I Série, n.º 98, de 19 de junho de 2019, veio 
regulamentar a tramitação do procedimento concursal de 
recrutamento para os postos de trabalho em funções 
públicas, no âmbito da carreira especial de técnico de 
espaços verdes da Região Autónoma da Madeira; 

Considerando que o artigo 48.º da referida Portaria, 
conjugado com o artigo 5.º da mesma, determina que os 
modelos de formulário tipo da candidatura e para o 
exercício do direito de participação dos interessados são 
aprovados por despacho do membro do governo que exerça 
poderes de direção, superintendência ou tutela sobre o 
empregador público. 

Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 5.º e 48.º da 
Portaria n.º 359/2019, de 19 de junho, do Vice-Presidente 
do Governo Regional e da Secretária Regional do Ambiente 
e Recursos Naturais, determino: 

 
1 -  São aprovados os modelos de formulário tipo a que 

se refere o n.º 1 do artigo 48.º da Portaria  
n.º 359/2019, de 19 de junho, do Vice-Presidente 
do Governo Regional e da Secretária Regional do 
Ambiente e Recursos Naturais, quanto a procedi-
mentos concursais de recrutamento para os postos 
de trabalho em funções públicas, no âmbito da 
carreira especial de técnico de espaços verdes da 
Região Autónoma da Madeira, previstos nos mapas 
de pessoal de serviços da Secretaria Regional do 
Ambiente e Recursos Naturais. 

 
2 -  O modelo de formulário tipo da candidatura a que 

se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 48.º da 
referida Portaria n.º 359/2019, de 19 de junho, 
consta do anexo I ao presente despacho, do qual 
faz parte integrante. 

 
3 -  O modelo de formulário tipo para o exercício do 

direito de participação dos interessados a que se 
refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 48.º da referida 
Portaria n.º 359/2019, de 19 de junho, consta do 
anexo II ao presente despacho, do qual faz parte 
integrante. 

 
4 -  Nos termos do previsto no n.º 2 do artigo 48.º da 

referida Portaria n.º 359/2019, de 19 de junho, os 
formulários referidos nos números anteriores são 
de utilização obrigatória. 

 
5 -  O presente despacho produz efeitos a partir do dia 

seguinte ao da sua publicação. 
 
Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, 

aos 3 de julho de 2019. 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS 

NATURAIS, Susana Luísa Rodrigues Nascimento Prada 
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Anexo I do Despacho n.º 157/2019, de 5 de julho 
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Anexo II do Despacho n.º 157/2019, de 5 de julho 
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Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção 

Regional da Administração da Justiça. 

 

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. 

 
Departamento do Jornal Oficial 
Departamento do Jornal Oficial 
Número 181952/02 

Preço deste número: € 3,65 (IVA incluído) 
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