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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E 
DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES  

 
Despacho n.º 20/2020 

 
Havendo a necessidade no Gabinete do Vice-Presidente 

do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares, 
proceder a pequenos pagamentos, aquisições e cobranças 
que não se compadecem pela sua natureza urgente, com a 
morosidade dos processos burocráticos e de acordo com o 
artigo 32 do Decreto-Lei n.º 155/92 de 28/07, conjugado 
com o Decreto Regulamentar Regional da execução do 
orçamento para a RAM, determino: 

 
1.º  É constituído no Gabinete do Vice-Presidente e dos 

Assuntos Parlamentares, um fundo permanente na 
importância de € 910,00 (novecentos e dez euros) 
com as seguintes classificações: 

 
Cen.Fin.M100300- 
Sec.43Cap.01Div.01Subdiv.00Código 
D.02.01.08.C0.00  ...........................................  € 70 
Cen.Fin.M100300- 
Sec.43Cap.01Div.01Subdiv.00Código 
D.02.01.15.00.00  ..........................................  € 100 
Cen.Fin.M100300- 
Sec.43Cap.01Div.01Subdiv.00Código 
D.02.01.21.00.00  ..........................................  € 300 
Cen.Fin.M100300- 
Sec.43Cap.01Div.01Subdiv.00Código 
D.02.02.09.E0.00  ...........................................  € 50 
Cen.Fin.M100300- 
Sec.43Cap.01Div.01Subdiv.00Código 
D.02.02.13.A0.00  .........................................  € 330 
Cen.Fin.M100300- 
Sec.43Cap.01Div.01Subdiv.00Código 
D.02.02.25.00.00  ............................................  € 60 

 
2.º  O fundo permanente ora criado ficará sob a 

responsabilidade da coordenadora especialista, a 
exercer funções de secretária pessoal, Graça Maria 
Viveiros Teixeira Freitas. 

 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos 

Parlamentares, 9 de janeiro de 2020. 
 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL E DOS 

ASSUNTOS PARLAMENTARES, Pedro Miguel Amaro de 
Bettencourt Calado 

 
 

Aviso n.º 19/2020 
 
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 5 do artigo 

28.º da Portaria n.º 125 A/2019, de 30 de abril, após 
homologação a 5 de dezembro de 2019, pelo Chefe do 
Gabinete do Vice-Presidente, torna-se pública a lista 
unitária de ordenação final dos candidatos ao procedimento 
concursal comum para constituição de relação jurídica de 
emprego público na modalidade de contrato de trabalho por 
tempo indeterminado, para ocupação de um lugar de 
assistente  técnico, da carreira assistente técnica, com 12.º 
ano de escolaridade ou curso que lhe seja equiparado, 

destinado ao preenchimento de um posto de trabalho 
previsto no mapa de pessoal da Direção Regional de 
Estatística da Madeira (DREM), da Vice-Presidência do 
Governo Regional (VP), aberto pelo Aviso n.º 368/2019, 
publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da 
Madeira (JORAM), II Série, n.º 140, de 22 de agosto. 

 
LISTA UNITÁRIA DE ORDENAÇÃO FINAL 

CANDIDATOS APROVADOS 
 

Nélia Maria Figueira Faria  ...............  12,98 valores 
Maria da Paz Rodrigues  ...................  11,80 valores 

 
CANDIDATOS EXCLUÍDOS 

 
José Cláudio Pinto Silva ....................................... a) 
a)  Candidato excluído por falta de comparência à 

Prova de Conhecimentos. 
 
Vice-Presidência do Governo Regional, 16 de dezembro 

de 2019. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Luis Nuno Olim 
 
 

Aviso n.º 20/2020 
 
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 5 do artigo 

28.º da Portaria n.º 125 A/2019, de 30 de abril, após 
homologação a 9 de dezembro de 2019, pelo Chefe do 
Gabinete do Vice-Presidente, torna-se pública a lista 
unitária de ordenação final dos candidatos ao procedimento 
concursal comum para constituição de relação jurídica de 
emprego público na modalidade de contrato de trabalho por 
tempo indeterminado, para ocupação de um lugar de 
técnico superior, da carreira técnica superior, com 
licenciatura em Economia, destinado ao preenchimento de 
um posto de trabalho previsto no mapa de pessoal da 
Direção Regional da Administração Pública e da 
Modernização Administrativa (DRAPMA), da Vice- 
-Presidência do Governo Regional (VP), aberto pelo Aviso 
n.º 220/2019, publicado no Jornal Oficial da Região 
Autónoma da Madeira (JORAM), II Série, n.º 102, de 17 de 
junho. 

 
LISTA UNITÁRIA DE ORDENAÇÃO FINAL 

CANDIDATOS APROVADOS 
 

José Magno Santos Rodrigues ..........  16,10 valores 
 

CANDIDATOS EXCLUÍDOS 
 

Ana Marta Vasconcelos Barros ............................ a) 
Carla Guadalupe dos Ramos Neves ..................... d) 
Ernesto Emanuel Gomes da Costa Vieira ............ c) 
João Nuno Andrade Gouveia ............................... a) 
José André Ferreira Gonçalves ............................ c) 
Nicole André Rodrigues ....................................... c) 
Rita Marlene Gonçalves de Freitas ...................... b) 
a)  Candidato excluído por falta de comparência à 

Prova de Conhecimentos. 
b)  Candidato excluído por desistência na Prova 

de Conhecimentos. 

 
Aviso n.º 22/2020 

Conclusão, com sucesso do período experimental a que esteve sujeita a trabalhadora 
Susana Maria Freitas Gonçalves de Jesus Teixeira, na categoria e carreira de 
Assistente Técnico, ficando a trabalhadora afeta à Direção Regional do Ordenamento 
do Território e Ambiente. 
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c)  Candidato excluído por não obtenção da nota 

mínima exigida na Prova de Conhecimentos. 
d)  Candidato excluído por falta de comparência à 

Entrevista Profissional de Seleção 
 
Vice-Presidência do Governo Regional,16 de dezembrro 

de 2019. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Luis Nuno Olim 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

 
Despacho n.º 21/2020 

 
Considerando que, nos termos da alínea a) do artigo 16.º 

do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, os membros 
dos gabinetes cessam funções por despacho do respetivo 
membro do Governo; 

Considerando que o Técnico Especialista do meu 
Gabinete, António Alberto Rodrigues Teixeira, solicitou a 
exoneração do respetivo cargo; 

Nestes termos, e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 
11.º e alínea a) do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, 
de 20 de janeiro; 

Determino: 
 
1 -  Exonerar, o licenciado António Alberto Rodrigues 

Teixeira, do cargo de Técnico Especialista do meu 
Gabinete, para o qual foi nomeado através do meu 
Despacho n.º 292/2019, de 16 de outubro de 2019, 
publicado no JORAM, 2.ª série, n.º 187, de 6 de 
novembro de 2019. 

 
2 -  A exoneração produz efeitos a partir de 1 de 

janeiro de 2020. 
 
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 

30 de dezembro de 2019. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho 
 
 

Despacho n.º 22/2020 
 
Considerando que a Portaria Conjunta n.º 368/2015, de 

16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelas 
Portarias n.ºs 53/2017, de 22 de fevereiro e 73/2018, de 5 
de março, que aprovou a estrutura nuclear dos serviços, do 
então designado Gabinete do Secretário Regional de 
Educação, estabelece, no seu artigo 9.º a unidade orgânica 
nuclear designada Direção de Serviços de Gestão 
Financeira, cargo de direção intermédia de 1.º grau; 

Considerando que existe vacatura do referido cargo pelo 
que importa assegurar o exercício de funções até ao seu 
provimento, decorrente de procedimento concursal, nos 
termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, com a redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro e adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, 
com a redação dada pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 27/2016/M, de 6 de julho; 

Considerando que o Técnico Superior António Alberto 
Rodrigues Teixeira, face às suas qualificações e experiência 
profissional possui os requisitos exigidos e o perfil 
necessário ao exercício das funções inerentes ao cargo 
dirigente; 

Considerando ainda que, pelo acima exposto, é de toda 
a conveniência que o referido cargo de Diretor de Serviços 
de Gestão Financeira seja provido de imediato, em regime 
de substituição, de modo a assegurar o regular funciona-
mento desta unidade orgânica; 

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 9.º da Portaria 
Conjunta n.º 368/2015, de 16 de dezembro, nos artigos 5.º- 
-B e 3.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, 
de 22 de abril, e no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, todos na sua redação atual, determino:  

 
1 -  Nomear o Técnico Superior António Alberto 

Rodrigues Teixeira, em regime de substituição, no 
cargo de Diretor de Serviços de Gestão Financeira, 
cargo de direção intermédia de 1.º grau,  

 
2 -  O presente despacho produz efeitos a 1 de janeiro 

de 2020.  
 
3 -  A nota curricular do nomeado, que é parte 

integrante do presente despacho, consta em anexo. 
 
A presente despesa tem cabimento orçamental na 

Secretaria 45, Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão 02, 
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.01.03.05.A0.A0 

 
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 

30 de dezembro de 2019. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho 
 
 

Anexo do Despacho n.º 22/2019, de 10 de janeiro 
 

Nota curricular 
 
Dados Pessoais: 
Nome: António Alberto Rodrigues Teixeira 
Data de nascimento: 28 de março de 1966 
Naturalidade: Santa Maria Maior 
 
Habilitações Académicas: 
- Licenciatura em Economia pela Universidade da Madeira 
 
Experiência Profissional: 
• Nomeado em abril de 2015, Técnico Especialista 

no Gabinete do Secretário Regional de Educação; 
• Nomeado em fevereiro de 2013, Técnico 

Especialista no Gabinete do Secretário Regional de 
Educação e Recursos Humanos; 

•  Nomeado em agosto de 2005, Coordenador Espe-
cialista do departamento de contabilidade da 
SRE/GGF; 

• Nomeado em março de 2002, coordenador do 
departamento de contabilidade da SRE/GGCO; 

• Iniciou funções em julho de 1989, na Direção 
Regional de Finanças, Administração e Pessoal, 
onde desempenhou funções na área de 
contabilidade. 

 
Formação Profissional: 
• Acão de Formação: “A Importância dos Estudos 

para a Gestão”, dia 30 de maio de 2019, promovida 
pelo GUG/DRE. 

• Acão de Formação: “Documentos de Gestão e de 
Apoio à Decisão”, dia 23 de maio de 2019, 
promovida pelo GUG/DRE.  
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• Ação de Formação: “Código dos Contratos 
Públicos e sua Articulação com o Orçamento da 
RAM para 2019”, dia 6 de fevereiro de 2019, 
promovida pelo GUG/DRE. 

• Ação de Formação: “Orçamento 2019 - Diplomas e 
Execução”, dia 9 de janeiro de 2019, promovida 
pelo GUG/DRE. 

• Participação na conferência “Insularidade e 
Educação - Educar e Formar no Atlântico”, no dia 
07 de dezembro de 2018. 

• De 3 novembro 2017 a 4 junho de 2018 - Ação de 
Formação: “SNC-AP”, em regime de e-learning, 
promovida pela Unidade de Implementação da Lei 
de Enquadramento Orçamental (UniLEO) e pela 
Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores 
em Funções Públicas (INA). 

• De 26 a 27 de setembro de 2018, curso: “Controlo 
de Boa Gestão Financeira”, promovido pela 
DRAPMA. 

• De 16 a 20 abril de 2018, Ação de Formação: 
“Microsoft Excel - Nível 3”, promovida pelo 
GUG/DRE. 

• Acão de Formação: “Lei dos Compromissos e 
Pagamentos em Atraso”, no dia 19 de dezembro de 
2017, promovida pelo GUG/DRE.  

• De 26 a 29 de setembro de 2017 - Curso: “Sistema 
de Normalização Contabilística - AP”, promovido 
pela DRAPMA. 

• Participação na conferencia “Tecnologias Digitais 
e Promoção das Aprendizagens”, dia 24 de outubro 
de 2017. 

• Ação de Formação: “SIADAP - Da Teoria à 
Prática”, dia 10 de fevereiro de 2017, promovida 
pelo GUG/DRE. 

• Ação de Formação: “Orçamento de 2017 -  
- Diplomas e Execução”, dia 8 de fevereiro de 
2017, promovida pelo GUG/DRE. 

• Ação de Formação: “Sistema de Controlo Interno e 
Acão Disciplinar”, dia 16 de dezembro de 2016, 
promovida pelo GUG/DRE. 

• Ação de Formação: “Orçamento PIDDAR”, dia 30 
de novembro de 2016, promovida pelo GUG/DRE. 

• De 13 a 18 de outubro de 2016, curso: “Sistema de 
Normalização Contabilística - AP”, promovido 
pela DRAPMA. 

• Ação de Formação: “Plano de Gestão de Riscos de 
Corrupção e Infrações Conexas, dia 30 de maio de 
2016, promovida pelo GUG/DRE. 

• Ação de Formação: “SIADAP - Instrumentos de 
Gestão e Avaliação”, dia 12 de dezembro de 2016, 
promovida pelo GUG/DRE. 

 

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, 
RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS 
 

Aviso n.º 21/2020 
 
Pelo despacho n.º 27/SRAAC/2019, de 30 de dezembro, de 

Sua Excelência a Secretária Regional de Ambiente, Recursos 
Naturais e Alterações Climáticas, foi renovada a comissão de 
serviço da Dra. Isabel Catarina de Luís e Freitas, no cargo de 
Chefe de Divisão de Formação e Comunicação, do Instituto 
das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, com 
efeitos a partir de 8 de março de 2020. 

 
(Está isento de fiscalização prévia da Secção Regional 

da Madeira do Tribunal de Contas). 
 
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e 

Alterações Climáticas, 30 de dezembro de 2019. 
 

O CHEFE DO GABINETE, Altino Sousa Freitas 
 
 

Aviso n.º 22/2020 
 
Pelo Despacho n.º 28/SRAAC/2019, de 30 de dezembro, 

da Excelentíssima Senhora Secretária Regional de Ambiente, 
Recursos Naturais e Alterações Climáticas, foi concluído com 
sucesso o período experimental a que esteve sujeita a 
trabalhadora Susana Maria Freitas Gonçalves de Jesus 
Teixeira, na categoria e carreira de Assistente Técnico, 
abrangida pelo Sistema Centralizado de Gestão de Recursos 
Humanos da então designada Secretaria Regional do Ambiente 
e Recursos Naturais, atualmente designada Secretaria Regional 
de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, 
ficando a trabalhadora afeta à Direção Regional do 
Ordenamento do Território e Ambiente, nos termos dos n.ºs 4 
e 5 do artigo 46.º da Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
alterada pelas Leis n.ºs 82-B/2014, de 31 de dezembro, 
84/2015, de 7 de agosto, 18/2016, de 20 de junho, 42/2016, de 
28 de dezembro, 25/2017, de 30 de maio, 70/2017, de 14 de 
agosto, 73/2017, de 16 de agosto, 49/2018, de 14 de agosto, 
71/2018, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 6/2019, de 
14 de janeiro, e pelas Leis n.ºs 79/2019, de 2 de setembro, e 
82/2019, de 2 de setembro. 

 
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e 

Alterações Climáticas, aos 3 de janeiro de 2020. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Altino Sousa Freitas 
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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: € 1,83 (IVA incluído) 
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