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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E 

DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES 
 

Despacho n.º 306/2020 
 

Considerando que, nos termos do n.º 4 do artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar Regional n.º 38/2020/M, de 18 de 
junho, que aprova a orgânica da Direção Regional da 
Administração Pública e da Modernização Administrativa, o 
Diretor Regional designa aquele que o substitui nas suas 
ausências ou impedimentos. 

Considerando que se torna necessário designar o referido 
substituto no decurso dos períodos de ausência e 
impedimento do Diretor Regional. 

Ao abrigo do n.º 1 do artigo 42.º do Código de 
Procedimento Administrativo, conjugado com o referido 
n.º 4 do artigo 5.º do citado Decreto Regulamentar Regional, 
determino que, nas minhas ausências e impedimentos, a 
minha substituição efetuar-se-á nos termos seguintes: 

 
1.  Por um Chefe de Divisão, pela ordem indicada no 

artigo 2.º do Despacho n.º 244/2020, de 30 de 
junho, salvo o disposto no número seguinte. 

 
2.  Tratando-se de matéria da área de competência do 

Gabinete de Apoio Jurídico, a minha substituição 
será assegurada pela titular do referido cargo, 
aplicando-se, na sua ausência ou impedimento, a 
ordem de substituição referida no número anterior. 

 
Direção Regional da Administração Pública e da 

Modernização Administrativa, 3 de agosto de 2020. 
 
O DIRETOR REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 

DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, Marcos João Pisco 
Pola Teixeira de Jesus 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO 

SOCIAL E CIDADANIA 
 

Despacho n.º 307/2020 
 

Considerando que o n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei 
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, determina que nas suas 
ausências e impedimentos, o Chefe do Gabinete é 
substituído pelo Adjunto para o efeito designado por 
despacho do membro do Governo respetivo; 

Considerando que a Chefe do Gabinete da Secretária 
Regional de Inclusão Social e Cidadania estará ausente no 
período de 6 a 20 de agosto de 2020. 

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, determino: 

 
1.  Designar o Adjunto do Gabinete, Rogério Gomes 

Gouveia, como substituto da Chefe do Gabinete, no 
período de 6 a 14 de agosto de 2020. 

 
2.  Designar a Adjunta do Gabinete, Helena Cristina 

Ribeiro Correia, como substituta da Chefe do 
Gabinete, no período de 17 a 20 de agosto de 2020. 

 
3.  Os Adjuntos exercerão, durante os respetivos 

períodos, todas as competências delegadas à Chefe 

do Gabinete pelo Despacho n.º 316/2019, de 7 de 
novembro, da Secretaria Regional de Inclusão 
Social e Cidadania. 

 
Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, no 

Funchal, aos 5 dias do mês de agosto de 2020. 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E 

CIDADANIA, Augusta Ester Faria de Aguiar 
 

 
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS 
 

 Aviso n.º 375/2020 
 

Torna-se público que, na sequência de procedimento 
concursal, foi celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado com Tatiana Alexandra 
Serrão Oliveira, autorizado por despacho de 13/07/2020 do 
Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, para 
ocupação de um posto de trabalho na carreira/categoria de 
técnico superior, na área de Engenharia do Ambiente, no 
sistema centralizado de gestão de recursos humanos da 
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, afeto 
ao mapa de pessoal da Direção Regional do Equipamento 
Social e Conservação, sujeito a um período experimental de 
180 dias, ficando a trabalhadora posicionada na 2.ª posição 
remuneratória, a que corresponde o nível 15, na tabela 
remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções 
públicas, com efeitos a 3 de agosto de 2020.  

 
(Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional 

da Madeira do Tribunal de Contas). 
 
Funchal, 4 de agosto de 2020. 

 
A CHEFE DO GABINETE, Raquel João Martins da Silva 
 

 
 Aviso n.º 376/2020 

 
Torna-se público que, na sequência de procedimento 

concursal, foi celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado com Carlos Alberto Silva 
Jesus, autorizado por despacho de 03/08/2020 do Secretário 
Regional de Equipamentos e Infraestruturas, para ocupação 
de um posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico 
Superior, na área de Arquitetura, no sistema centralizado de 
gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de 
Equipamentos e Infraestruturas, afeto ao mapa de pessoal da 
Direção Regional do Equipamento Social e Conservação, 
sujeito a um período experimental de 180 dias, ficando o 
trabalhador posicionado na 2.ª posição remuneratória, a que 
corresponde o nível 15, na tabela remuneratória única dos 
trabalhadores que exercem funções públicas, com efeitos a 3 
de agosto de 2020.  

 
(Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional 

da Madeira do Tribunal de Contas). 
 
Funchal, 4 de agosto de 2020. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Raquel João Martins da Silva 
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Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção 

Regional da Administração Pública 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: € 1,22 (IVA incluído) 
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