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onde está implantada a ER 110. Fiscalização”. 
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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO 
 

Aviso n.º 232/2019 
 

Por despacho de 03 de junho de 2019, de Sua 
Excelência o Secretário Regional de Educação, conforme o 
disposto no artigo 14.º do Decreto Legislativo Regional 
n.º 12/2018/M, de 6 de agosto, que procede à primeira 
alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 
9 de janeiro, que aprova o Orçamento da RAM para 2018, 
conjugado com o disposto no artigo 99.º - A da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, foi autorizada a consolidação 
da mobilidade intercarreiras à Assistente Técnica 
Conceição de Ponte Abreu Lopes, para a carreira/categoria 
de Técnico Superior, do mapa de pessoal da Escola Básica 
e Secundária c/PE da Calheta, com efeitos a 1 de julho de 
2019, ficando posicionado na 2.ª posição remuneratória e 
nível remuneratório 15 da carreira de Técnico Superior. 

 
Por despacho de 03 de junho de 2019, de Sua 

Excelência o Secretário Regional de Educação, conforme o 

disposto no artigo 14.º do Decreto Legislativo Regional 
n.º 12/2018/M, de 6 de agosto, que procede à primeira 
alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 
9 de janeiro, que aprova o Orçamento da RAM para 2018, 
conjugado com o disposto no artigo 99.º - A da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, foi autorizada a consolidação 
da mobilidade intercarreiras à Assistente Operacional Maria 
Inês Sardinha para a carreira/categoria de Técnico Superior, 
do mapa de pessoal da Escola Básica e Secundária c/PE da 
Calheta, com efeitos a 1 de julho de 2019, ficando 
posicionado na 2.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 15 da carreira de Técnico Superior. 

 
Por despacho de 11 de junho de 2019, de Sua 

Excelência o Secretário Regional de Educação, conforme o 
disposto no artigo 14.º do Decreto Legislativo Regional 
n.º 12/2018/M, de 6 de agosto, que procede à primeira 
alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 
9 de janeiro, que aprova o Orçamento da RAM para 2018, 
conjugado com o disposto no artigo 99.º - A da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, foi autorizada a consolidação 
da mobilidade intercarreiras ao Assistente Operacional 
Alexandra José Gomes Canada, para a carreira/categoria de 
Assistente Técnico, do mapa de pessoal da Escola Básica 

 
Despacho n.º 150/2019 

Delega, 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 aquisição de bens 
denominado “Aquisição até 1200 toneladas de betume asfáltico 30/50 a granel”. 

 
Despacho n.º 151/2019 

Delega, sem a faculdade de subdelegação, no Diretor Regional de Estradas a 
competência para a prática de todos atos referentes à execução do contrato de 
empreitada denominado “Nova Ligação Vasco Gil -Fundoa, à Cota 500-1.ª Fase”. 

 
Despacho n.º 152/2019 

Delega, sem a faculdade de subdelegação, no Diretor Regional de Estradas a 
competência para a prática de todos atos referentes à execução do contrato de 
empreitada denominado “Via Expresso Fajã da Ovelha - Ponta do Pargo - 2.ª Fase”. 

 
Despacho n.º 153/2019 

Designa, em regime de comissão de serviço, por um ano, do licenciado Hélder José 
Gomes Jardim, da categoria/carreira de Técnico Superior, pertencente ao sistema 
centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional do Turismo e 
Cultura, para o cargo de Diretor de Departamento de Gestão e Administração, 
equiparado a Diretor de Serviços, cargo de direção intermédia de 1.º grau, lugar 
vago, e nunca provido, com efeitos a 1 de julho de 2019. 

 
Aviso n.º 238/2019 

Consolidação da mobilidade na categoria da Técnica Superior, Daniela Lúcia Sousa 
Gomes Quadrado, da Vice-Presidência do Governo Regional, no sistema 
centralizado de gestão de recursos humanos, da Secretaria Regional dos 
Equipamentos e Infraestruturas, ocupando um posto de trabalho no mapa de pessoal 
do Laboratório Regional de Engenharia Civil. 
 

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E CULTURA 
Aviso n.º 239/2019 

Abertura de procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, para o preenchimento de 9 (nove) postos de trabalho da 
carreira e categoria de assistente técnico, pelo prazo de dez dias úteis a contar da 
data da publicação do presente aviso. 

 
Aviso n.º 240/2019 

Abertura de procedimento concursal destinado ao provimento de um lugar de cargo 
de direção intermédia de 1.º grau, da Direção de Serviços de Apoio à Gestão do 
Gabinete da Secretária Regional do Turismo e Cultura. 

sandro.santos
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aquisição de serviços denominado “Estabilização 
da Margem Esquerda da Ribeira do Junçal, onde 
está implantada a ER 110. Fiscalização”. 

 
2 -  Ratifico todos os atos referentes à execução do 

contrato de aquisição de serviços supramen-
cionado, praticados pelo Diretor Regional de 
Estradas até à presente data, ao abrigo do disposto 
no artigo 164.º do Código do Procedimento 
Administrativo. 

 
Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, 

a 7 de junho de 2019. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS, Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves 
 

 
Despacho n.º 150/2019 

 
Despacho n.º 28/2019 
 
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 Procedi-
mento 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 
aquisição de bens denominado “Aquisição até 1200 
toneladas de betume asfáltico 30/50 a granel”. 

 
2 -  Ratifico todos os atos referentes à execução do 

contrato de aquisição de bens supramencionado, 
praticados pelo Diretor Regional de Estradas até à 
presente data, ao abrigo do disposto no artigo 164.º 
do Código do Procedimento Administrativo. 

 
Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, 

a 7 de junho de 2019. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS, Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves 
 

 

Despacho n.º 151/2019 
 

Despacho n.º 29/2019 
 
1 -  Ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 3.º do 

Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2018/M, de 24 
de janeiro e dos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, conjugado com o 
disposto no artigo 273.º do Decreto - Lei n.º 59/99, de 
2 de março, delego, sem a faculdade de subdelegação, 
no Diretor Regional de Estradas a competência para a 
prática de todos atos referentes à execução do 
contrato de empreitada denominado “Nova Ligação 
Vasco Gil - Fundoa, à Cota 500-1.ª Fase”. 

 
2 -  Ratifico todos os atos referentes à execução do 

contrato de empreitada supramencionado, prati-
cados pelo Diretor Regional de Estradas até à 
presente data, ao abrigo do disposto no artigo 164.º 
do Código do Procedimento Administrativo. 

 
Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, 

a 7 de junho de 2019. 

O SECRETÁRIO REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E 
INFRAESTRUTURAS, Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves 

 
 

Despacho n.º 152/2019 
 

Despacho n.º 30/2019 
 
1 -  Ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 3.º do 

Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2018/M, de 
24 de janeiro e dos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, conjugado com o 
disposto no artigo 273.º do Decreto - Lei n.º 59/99, 
de 2 de março, delego, sem a faculdade de 
subdelegação, no Diretor Regional de Estradas a 
competência para a prática de todos atos referentes 
à execução do contrato de empreitada denominado 
“Via Expresso Fajã da Ovelha - Ponta do Pargo -  
- 2.ª Fase”. 

 
2 -  Ratifico todos os atos referentes à execução do 

contrato de empreitada supramencionado, prati-
cados pelo Diretor Regional de Estradas até à 
presente data, ao abrigo do disposto no artigo 164.º 
do Código do Procedimento Administrativo. 

 
Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, 

a 7 de junho de 2019. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS, Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves 
 

 
Despacho n.º 153/2019 

 
Despacho n.º 32/2019 
Considerando que o Decreto Regulamentar Regional 

n.º 17/2016/M, de 5 de julho, alterado e republicado pelo 
Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2018/M, de 24 de 
setembro, definiu a missão, as atribuições e o tipo de 
organização interna do Laboratório Regional de Engenharia 
Civil; 

Considerando que pelo Portaria n.º 639/2018, de 21 de 
dezembro, definiu-se a estrutura orgânica nuclear do 
Laboratório, tendo-se criado, conforme dispõe a alínea d) 
do artigo 2.º e artigo 6.º, o Departamento de Gestão e 
Administração, dirigida por um diretor de departamento, 
equiparado a todos os efeitos legais a diretor de serviços, 
cargo de direção intermédia de 1.º grau; 

Considerando que é imprescindível assegurar o 
exercício das funções inerentes àquele cargo, torna-se 
necessário prover o respetivo titular;  

Considerando que o licenciado, Hélder José Gomes 
Jardim, reúne o perfil adequado, a competência necessária e 
todos os requisitos legais exigidos para o provimento do 
cargo; 

Assim, ao abrigo do disposto nos n.ºs 1 e 5 do artigo 
3.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 
de abril, alterado e republicado pelos Decretos Legislativos 
Regional n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho e 27/2016/M, de 6 
de julho, que adapta à RAM a Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, atualmente alterada e republicada pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, determino a designação, 
em regime de comissão de serviço, por um ano, do 
licenciado HÉLDER JOSÉ GOMES JARDIM, da 
categoria/carreira de Técnico Superior, pertencente ao 
sistema centralizado de gestão de recursos humanos da 
Secretaria Regional do Turismo e Cultura, para o cargo de 
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