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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL 
 

Despacho n.º 164/2019 
 

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 20.º e no 
n.º 9 do artigo 21.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 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, e adaptada à Região Autónoma 
da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, 
de 22 de abril, alterado e republicado pelos Decretos 
Legislativos Regionais n.os 27/2006/M, de 14 de julho, e 
27/2016/M, de 6 de julho, na sequência da proposta de 
nomeação do júri do procedimento concursal aberto pelo 
Aviso n.º 65/2019, publicado no JORAM, II Série, n.º 26, 
Suplemento, de 13 de fevereiro. 

Ao abrigo do n.º 6 do artigo 5.º e dos n.ºs 11 e 12 do 
artigo 4.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, 
de 22 de abril, alterado e republicado pelos Decretos 
Legislativos Regionais n.os 27/2006/M, de 14 de julho e 
27/2016/M, de 6 de julho, e da alínea c) do n.º 3 do artigo 
6.º e alínea a) do n.º 1.º do artigo 9.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, alterada pelas Leis n.os 84/2015, de 7 de 
agosto, 18/2016, de 20 de junho, 25/2017, de 30 de maio, 
70/2017, de 14 de agosto, e, 73/2017, de 16 de agosto, 
determino:  

 
1 - Nomear, em regime de comissão de serviço, para o 

cargo de Direção Intermédia de 1.º grau, da Direção 
de Serviços do Gabinete de Estudos e Planeamento, 
do Gabinete da Vice-Presidência do Governo, a 
licenciada em Economia, Carla Patrícia Perestrelo 
Telo. 

 
2 - O presente despacho produz efeitos a 2 de julho de 

2019. 
 
Esta despesa tem cabimento orçamental na rubrica da 

Vice-Presidência 43, Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão 
01, Classificação Económica D.01.01.03.00.00, 
D.01.01.11.00.00, D.01.01.13.00.00, D.01.01.14.SF.00, 
D.01.01.14.SN.00, e D.01.02.14.B0.00, D.01.03.05.A0.A0. 

 
Vice-Presidência do Governo Regional, 4 de julho de 

2019. 
 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Pedro 

Miguel Amaro de Bettencourt Calado 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE JUVENTUDE E DESPORTO E CLUB 

SPORT MARÍTIMO DA MADEIRA 
 

Contrato n.º 182/2019 
 

Homologo 
Funchal, 15 de julho de 2019 
O Secretário Regional de Educação, Jorge Maria Abreu 

de Carvalho 
 

Contrato-programa de desenvolvimento  
desportivo n.º 15/2019 

 
Considerando que através da Resolução n.º 1299/2010, 

de 22 de outubro, foi aprovada a celebração de um contrato- 
-programa de desenvolvimento desportivo (CPDD) 
destinado à comparticipação financeira do extinto Instituto 
do Desporto da Região Autónoma da Madeira, na 
empreitada de construção do Novo Estádio dos Barreiros, 
bem como nos demais encargos associados ao 
empreendimento e à modernização do referido estádio, 
assinado a 27 de outubro de 2010; 

Considerando que através da Resolução n.º 1338/2010, 
de 4 de novembro, foi aprovada a primeira alteração ao 
contrato-programa de desenvolvimento desportivo 
n.º 258/2010, assinado a 27 de outubro; 

Considerando que através da Resolução n.º 1656/2010, 
de 29 de dezembro, foi aprovada a segunda alteração ao 
contrato-programa de desenvolvimento desportivo 
n.º 258/2010, assinado a 27 de outubro; 

Considerando que através da Resolução n.º 1153/2012, 
de 28 de dezembro, foi aprovada a cessação do contrato-
programa de desenvolvimento desportivo n.º 258/2010, já 
que o mesmo colocava em causa o cumprimento dos 
compromissos assumidos pela Região Autónoma da 
Madeira, no âmbito do Programa de Ajustamento da Região 
Autónoma da Madeira (PAEF-RAM); 

Considerando o documento de orientação estratégica 
definido para o período 2014-2020, Compromisso Madeira 
@2020, e a inerente estratégia de materializar o retorno do 
investimento já efetuado em ativos infraestruturais, quer 
pelo setor público, quer pelo setor privado, nomeadamente 
criando condições que permitam a recuperação (a prazo) dos 
custos incorridos; 

Considerando que o Estádio dos Barreiros apresentava 
insuficiências e limitações, não só estruturais, como também 
funcionais, que implicaram uma intervenção premente para 

 

Despacho n.º 166/2019 

Designa o licenciado, Pedro Alexandre Fagundes Freitas Rodrigues, Diretor de 
Serviços de Obras para substituir o Diretor Regional de Estradas. 
 

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E CULTURA 
Despacho n.º 167/2019 

Designa a Técnica Especialista Maria do Carmo Garcês Teixeira de Aguiar Fontes 
para substituir a Chefe de Gabinete. 
 

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 
Declaração de retificação n.º 36/2019 

Procede à retificação da numeração na primeira página do Suplemento do Jornal 
Oficial, II Série, n.º 119, de 18 de julho de 2019 . 
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meios de comunicação/expressão a utilizar no 
processo de seleção, nos termos do diploma 
mencionado. 

 
13.  Nos termos do n.º 6 do artigo 11.º da Portaria 

n.º 125-A/2019, de 30 de abril, as atas do júri, onde 
constam os parâmetros de avaliação e respetiva 
ponderação de cada um dos métodos de seleção a 
utilizar, a grelha classificativa e o sistema de 
valoração final do método, são publicitadas no sítio 
da Internet da Secretaria Regional do Ambiente e 
Recursos Naturais, no endereço 
https://www.madeira.gov.pt/sra/GovernoRegional/
OGoverno/Secretarias/Structure/ASecretaria/Public
acoes 

 
14. Resultados obtidos na aplicação dos métodos de 

seleção 
Os candidatos admitidos serão convocados, com 
uma antecedência mínima de cinco dias úteis, 
através de notificação da data, horário e local para a 
realização dos métodos de seleção, nos termos 
previstos no artigo 24.º da Portaria n.º 125-A/2019, 
de 30 de abril, e por uma das formas previstas no 
artigo 10.º da referida Portaria n.º 125-A/2019, de 
30 de abril.  
A publicitação dos resultados obtidos em cada 
método de seleção é efetuada através de lista, 
ordenada alfabeticamente, a afixar em local visível 
e público das instalações da Secretaria Regional do 
Ambiente e Recursos Naturais, a disponibilizar na 
sua página eletrónica, com o endereço 
https://www.madeira.gov.pt/sra/GovernoRegional/
OGoverno/Secretarias/Structure/ASecretaria/Public
acoes 
Os candidatos aprovados em cada método de 
seleção são convocados para a realização do método 
seguinte, com uma antecedência mínima de cinco 
dias úteis, através de notificação, por uma das 
formas previstas no artigo 10.º da Portaria 
n.º 125-A/2019, de 30 de abril. 

 
15.  Candidatos aprovados e excluídos 

Constituem motivos de exclusão dos candidatos, o 
incumprimento dos requisitos gerais e especiais 
mencionados no presente Aviso, sem prejuízo dos 
demais requisitos, legal ou regulamentarmente 
previstos. 
Constituem ainda motivos de exclusão a não 
comparência dos candidatos a qualquer um dos 
métodos de seleção que exijam a sua presença e a 
obtenção de uma valoração inferior a 9,5 valores em 
qualquer método de seleção aplicado, não sendo, 
neste caso, aplicado o método de seleção seguinte. 

 
16.  Homologação da lista de ordenação final: Após 

homologação, a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos é afixada em local visível e público das 
instalações da Secretaria Regional do Ambiente e 
Recursos Naturais, disponibilizada na sua página 
eletrónica, com o endereço 
https://www.madeira.gov.pt/sra/GovernoRegional/
OGoverno/Secretarias/Structure/ASecretaria/Public
acoes sendo ainda publicado um aviso na 2.ª Série 
do Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira 
com informação sobre a sua publicitação. 

 
17.  Júri do procedimento concursal: 

Foi nomeado o seguinte Júri para o presente 
procedimento concursal: 

Presidente do Júri:  
-  Dr.ª Paula Marília Faria Freitas Gomes 

Figueira, Técnica Superior integrada no 
Sistema Centralizado de Gestão de Recursos 
Humanos da Secretaria Regional do Ambiente 
e Recursos Naturais, afeta ao Instituto das 
Florestas e Conservação da Natureza, IP-
RAM; 

 
Vogais efetivos:  
-  1.º Vogal - Dr.ª Inês de França Ferreira 

Marques de Sousa, Chefe de Divisão de 
Gestão Administrativa e Financeira do 
Instituto das Florestas e Conservação da 
Natureza, IP-RAM, que substituirá a 
presidente do júri nas suas faltas e 
impedimentos; 

 
-  2.º Vogal - Dr. Marco Paulo de Sousa, Técnico 

Superior integrado no Sistema Centralizado de 
Gestão de Recursos Humanos da Secretaria 
Regional do Ambiente e Recursos Naturais, 
afeto ao Gabinete do Secretário Regional do 
Ambiente e Recursos Naturais. 

 
Vogais suplentes:  
-  Arquiteta Ana Virgínia Arrôbe Valente da 

Silva, Técnica Superior integrada no Sistema 
Centralizado de Gestão de Recursos Humanos 
da Secretaria Regional do Ambiente e 
Recursos Naturais, afeta ao Instituto das 
Florestas e Conservação da Natureza, 
IP-RAM; e, 

 
-  Eng.ª Maria Dolores Teixeira Sousa, Técnica 

Superior integrada no Sistema Centralizado de 
Gestão de Recursos Humanos da Secretaria 
Regional do Ambiente e Recursos Naturais, 
afeta ao Instituto das Florestas e Conservação 
da Natureza, IP-RAM. 

 
18.  Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 

Constituição da República Portuguesa, a 
Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de 
igualdade de oportunidades entre homens e 
mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no 
sentido de evitar toda e qualquer forma de 
discriminação. 

 
Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, 

aos 17 de julho de 2019. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Júlia Isabel Vieira Lopes 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS 
 

Despacho n.º 165/2019 
 

O Decreto Regulamentar Regional n.º 21/2016/M, de 30 
de setembro, definiu a missão, atribuições e tipo de 
organização interna da Direção Regional de Estradas, 
adiante designada por DRE. 

A Portaria n.º 44/2017, de 16 de fevereiro, aprovou a 
respetiva estrutura nuclear e pelo Despacho n.º 215/2017, 
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publicado no Jornal Oficial, II Série, n.º 73, de 26 de abril, 
foi criada e definida a unidade flexível daquela Direção 
Regional. 

Considerando que para o eficaz funcionamento da 
Direção Regional de Estradas, importa criar a sua estrutura 
administrativa, tendo em consideração as funções de 
carácter predominantemente administrativo que desenvolve. 

Assim, em cumprimento do n.º 8 do artigo 21.º do 
Decreto Legislativo Regional n.º 17/2007/M, de 12 de 
novembro, alterado e republicado pelos Decretos 
Legislativos Regionais n.º 24/2012/M, de 30 de agosto e 
n.º 2/2013/M, de 2 de janeiro, e com as alterações constantes 
do Decreto Legislativo Regional n.º 42-A/2016/M, de 30 de 
dezembro, determino a criação da seguinte área 
administrativa no âmbito da DRE:  

 
1.  Na dependência do Diretor de Serviços de 

Conservação e Exploração, funciona a Secção 
Administrativa de Conservação. 

 
1.1.  A Secção Administrativa de Conservação, 

designada por SAC é o serviço ao qual 
compete especialmente o seguinte: 
a) Executar as tarefas administrativas relativas 

aos procedimentos ligados à elaboração de 
Autos de Embargo, Autos de Notícia, 
Contra-Ordenações e Pedidos de Indem- 
nização e demais apoio administrativo no 
âmbito das atribuições da Direção de 
Serviços de Conservação e Exploração. 

b) Exercer as demais funções, procedi- 
mentos, tarefas ou atribuições que lhe 
sejam cometidas por lei, despacho ou 
determinação superior. 

 
1.2.  A SAC é chefiada por um Coordenador 

Técnico. 
 
Direção Regional de Estradas 28 de junho de 2019. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE ESTRADAS, António Gil Fraga 

Gomes Ferreira 
 

 
Despacho n.º 166/2019 

 
Despacho n.º 3/2019 
Considerando que o n.º 4 do artigo 5.º do Decreto 

Regulamentar Regional n.º 21/2016/M, de 30 de setembro, 
determina que: “o diretor Regional é substituído, nas suas 
ausências e impedimentos, pelo diretor de serviços para o 
efeito designado”: 

 
1 -  Designo como meu substituto, nas minhas ausências 

e impedimentos, o licenciado, Pedro Alexandre 
Fagundes Freitas Rodrigues, Diretor de Serviços de 
Obras. 

 
2 -  Este despacho revoga o despacho n.º 292/2017, 

publicado no JORAM, II Série n.º 126, de 19 de julho. 

3 -  O presente despacho entra em vigor na data da sua 
assinatura. 

 
Direção Regional de Estradas, 17 de julho de 2019. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE ESTRADAS, António Gil Fraga 

Gomes Ferreira 
 

 

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E 

CULTURA 
 

Despacho n.º 167/2019 
 

Considerando que o n.º 3 do artigo 4.º do Decreto 
Regulamentar Regional n.º 4/2015/M, de 18 de junho, 
alterado pelo Decreto Regulamentar Regional 
n.º 16/2016/M, de 19 de maio, determina que a Secretária 
Regional pode delegar as suas competências, com faculdade 
de subdelegação, no pessoal do seu Gabinete ou nos 
responsáveis dos diversos serviços e organismos; 

Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 44.º do Novo 
Código de Procedimento Administrativo: 

- A Chefe de Gabinete, é substituída nas suas férias, 
ausências e impedimentos pela Técnica Especialista 
Maria do Carmo Garcês Teixeira de Aguiar Fontes. 

- O presente despacho produz efeitos a partir de 18 de 
julho de 2019. 

- Revogado o meu Despacho n.º 223/2018, de 30 de 
maio, publicado no JORAM n.º 91, II Série, de 26 
de junho de 2018. 

 
Secretaria Regional do Turismo e Cultura, 17 de julho de 

2018. 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DO TURISMO E CULTURA, 

Paula Cristina de Araújo Dias Cabaço da Silva 
 
 

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DA 

JUSTIÇA 
 

Declaração de retificação n.º 36/2019 
 

Para os devidos efeitos declara-se que a primeira página 
do Suplemento do Jornal Oficial, II Série, n.º 119, de 18 de 
julho de 2019, saiu com uma inexatidão, pelo que se 
procede à sua retificação: 

 
Onde se lê: 
II Série 
118 
 
Deverá ler-se: 
II Série 
119 
 
Direção Regional da Administração da Justiça, 19 de 

julho de 2019. 
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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: € 4,26 (IVA incluído) 
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