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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL 
 

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA 

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

Despacho n.º 127/2019 
 

Considerando que, nos termos do n.º 4 do artigo 5.º do 
Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2015/M, de 14 de 
agosto, 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 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 o seguinte: 

 
1.  Designar, para substituição nas minhas ausências e 

impedimentos, a Dr.ª Maria Georgina Ferreira 
Barreira Jardim Nunes, Diretora de Serviços da 
Função Pública. 

 
2.  O presente despacho produz efeitos no dia seguinte 

à data da sua assinatura. 
 
Direção Regional da Administração Pública e da 

Modernização Administrativa, 23 de maio de 2019. 
 
O DIRETOR REGIONAL, Marcos Teixeira de Jesus 
 

 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO 
 

Aviso n.º 190/2019 
 

Por meu despacho de 28 de fevereiro de 2019, ao abrigo 
da competência delegada prevista no ponto 1.4 do 
Despacho n.º 413/2017, de 26 de outubro, do Secretário 
Regional de Educação, publicado no JORAM n.º 186 - 
- Suplemento, II Série, de 27 de outubro, foi autorizada a 
consolidação da mobilidade intercategorias à Assistente 
Operacional Maria José Figueira Teixeira Gouveia, para a 
categoria de Encarregado Operacional, do mapa de 
pessoal da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre, com 
efeitos a 1 de março de 2019, mantendo a remuneração 
auferida durante a situação de mobilidade, nos termos e ao 
abrigo do disposto no artigo 99.º-A aditado à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, através do artigo 270.º da Lei 

n.º 42/2016, de 28/12, que aprovou o Orçamento de Estado 
para 2017. 

Por meu despacho de 20 de fevereiro de 2019, ao abrigo da 
competência delegada prevista no ponto 1.4 do Despacho 
n.º 413/2017, de 26 de outubro, do Secretário Regional de 
Educação, publicado no JORAM n.º 186 - Suplemento, II 
Série, de 27 de outubro, foi autorizada a consolidação da 
mobilidade intercarreiras à Assistente Técnica Lúcia Maria 
Gonçalves de Freitas, para a carreira/categoria de Técnico 
Superior, do mapa de pessoal da Escola Básica dos 2.º e 3.º 
Ciclos Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, com efeitos a 1 de 
janeiro de 2019, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 
99.º-A aditado à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, através do 
artigo 270.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12, que aprovou o 
Orçamento de Estado para 2017, ficando posicionada na 2.ª 
posição remuneratória e nível remuneratório 15 da carreira de 
Técnico Superior. 

Por meu despacho de 30 de abril de 2019, ao abrigo da 
competência delegada prevista no ponto 1.4 do Despacho 
n.º 413/2017, de 26 de outubro, do Secretário Regional de 
Educação, publicado no JORAM n.º 186 - Suplemento, II 
Série, de 27 de outubro, foi autorizada a consolidação da 
mobilidade intercarreiras à Assistente Técnica Maria José 
Ornelas Quintal, para a carreira/categoria de Técnico Superior, 
do mapa de pessoal da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos 
Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, com efeitos a 1 de janeiro 
de 2019, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 99.º-A 
aditado à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, através do artigo 
270.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12, que aprovou o Orçamento 
de Estado para 2017, ficando posicionada na 2.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 15 da carreira de Técnico 
Superior. 

 
Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da 

Madeira do Tribunal de Contas 
 
Funchal, 23 de maio de 2019. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO, António 

José de Carvalho Lucas 
 

 
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS 
 

Aviso n.º 191/2019 
 

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 
36.º da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação 
conferida pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, após 
homologação de 15 de maio de 2019, de Sua Excelência a 
Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, 
torna-se público que a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos ao procedimento concursal comum, destinado a 

 

Despacho n.º 129/2019 

Delega, sem a faculdade de subdelegação, no Diretor Regional de Estradas as 

competências para a prática de todos atos referentes à execução do contrato de 

empreitada denominado “Reformulação de Entroncamento na ER 120 e Acessos -  

- Porto Santo”. 

 
Despacho n.º 130/2019 

Delega, sem a faculdade de subdelegação, no Diretor Regional de Estradas as 

competências para a prática de todos atos referentes à execução do contrato de 

empreitada denominado “ER 204 - Figueirinhas. Reformulação de 2 

Entroncamentos”. 
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trabalhadores com ou sem vínculo de emprego público, 
titulares de licenciatura que integre disciplinas na área dos 
media, comunicação, linguística e língua inglesa, para 
ocupação, mediante a constituição de vínculo de emprego 
público, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, de um posto de trabalho 
previsto e não ocupado da carreira e categoria de Técnico 
Superior, abrangido pelo Regime Centralizado de Gestão de 
Recursos Humanos da Secretaria Regional do Ambiente e 
Recursos Naturais, a afetar ao mapa de pessoal do Gabinete 
do Secretário Regional do Ambiente e Recursos Naturais, 
aberto pelo aviso n.º 184/2018, publicado no JORAM, II 
Série, número 119, de 9 de agosto de 2018, se encontra 
afixada no placard existente nas instalações da Secretaria 
Regional do Ambiente e Recursos Naturais, localizado à 
Rua Dr. Pestana Júnior, n.º 6, 5.ºandar, Funchal, e 
disponibilizada na página eletrónica desta Secretaria, em 
https://www.madeira.gov.pt/sra/GovernoRegional/OGovern
o/Secretarias/Structure/ASecretaria/Publicacoes 

 
Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, 

aos 22 de maio de 2019. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Júlia Isabel Vieira Lopes 
 

 
SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS 
 

Despacho n.º 128/2019 
 

Despacho n.º 16/2019 
1 -  Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 109.º do 

Código dos Contratos Públicos, conjugado com os 
artigos 44.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, delego, sem a faculdade de 
subdelegação, no Diretor Regional de Estradas as 
competências que me estão atribuídas pelo referido 
Código dos Contratos Públicos para a prática de 
todos atos referentes à execução do contrato de 
empreitada denominado “Estabilização da ER 205 - 
- Palheiro Ferreiro”. 

 
2 -  Ratifico todos os atos referentes à execução do 

contrato de empreitada supramencionado, 
praticados pelo Diretor Regional de Estradas até à 

presente data, ao abrigo do disposto no artigo 164.º 
do Código do Procedimento Administrativo. 

 
Funchal, 23 de maio de 2019. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS, Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves 
 

 
 

Despacho n.º 129/2019 
 

Despacho n.º 17/2019 
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 109.º do Código 

dos Contratos Públicos, conjugado com os artigos 44.º e 
seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
delego, sem a faculdade de subdelegação, no Diretor 
Regional de Estradas as competências que me estão 
atribuídas pelo referido Código dos Contratos Públicos para 
a prática de todos atos referentes à execução do contrato de 
empreitada denominado “Reformulação de Entroncamento 
na ER 120 e Acessos - Porto Santo”. 

 
Funchal, 23 de maio de 2019. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS, Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves 
 

 
Despacho n.º 130/2019 

 
Despacho n.º 18/2019 
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 109.º do Código 

dos Contratos Públicos, conjugado com os artigos 44.º e 
seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
delego, sem a faculdade de subdelegação, no Diretor 
Regional de Estradas as competências que me estão 
atribuídas pelo referido Código dos Contratos Públicos para 
a prática de todos atos referentes à execução do contrato de 
empreitada denominado “ER 204 - Figueirinhas. Reformu-
lação de 2 Entroncamentos”. 

 
Funchal, 23 de maio de 2019. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS, Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves 
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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: € 1,22 (IVA incluído) 
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