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SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 
 

DIREÇÃO REGIONAL DA ECONOMIA E TRANSPORTES 
 

Despacho n.º 429/2019 
 

Considerando que o ponto 2 do Despacho  
n.º 10009/2012, de 25 de julho, do Instituto de Mobilidade 
e dos Transportes Terrestes, I.P., definiu os distintivos de 
identificação dos veículos licenciados para o transporte 
público de passageiros em autocarro nos termos do artigo 
15.º do Decreto-Lei n.º 3/2001, de 10 de janeiro; 

Considerando que importa adaptar à Região Autónoma 
da Madeira, a dimensão dos caracteres com a designação do 
alvará de empresa. 

Nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto 
Regulamentar Regional n.º 18/2015/M, de 26 de outubro, 
determino o seguinte: 

 
1 -  Na Região Autónoma da Madeira, no distintivo de 

identificação dos veículos licenciados para o 
transporte público de passageiros em autocarro, 
constante no ponto 2 do Despacho n.º 10009/2012, 
de 25 de julho, a indicação do número de alvará de 
empresa será com caracteres de 16 mm de altura e 
3 mm espessura. 

 
2 -  O presente Despacho produz efeitos a partir de 15 

de novembro de 2019. 
 

 
cargo de Diretora do Gabinete da Unidade de Gestão e Planeamento, iniciada com a 
sua nomeação no referido cargo através do Despacho n.º 45/2018, publicado no 
Jornal Oficial, II série, n.º 158 de 11 de outubro. 

 
Despacho n.º 436/2019 

Confirma, até o termo do respetivo prazo, a comissão de serviço da licenciada em 
Economia, Maria João da Silva Barreto de Araújo no cargo de direção superior de 2.º 
grau, cargo de Sub-diretora Regional de Planeamento, Recursos e Infraestruturas, 
iniciada com a sua nomeação no referido cargo através do Despacho n.º 68/2019, 
publicado no Jornal Oficial, II série, n.º 137 de 16 de agosto. 

 
Despacho n.º 437/2019 

Confirma, até o termo do respetivo prazo, a comissão de serviço da licenciada em 
Gestão e Administração Pública na especialização de Gestão de Recursos Humanos, 
Sara Maria Nunes de Almeida Estudante Relvas no cargo de Presidente do Conselho 
Diretivo do Instituto para a Qualificação, IP-RAM, iniciada com a sua nomeação no 
referido cargo através do Despacho n.º 67/2019, publicado no Jornal Oficial, II série, 
n.º 137 de 16 de agosto. 

 
Despacho n.º 438/2019 

Confirma, até o termo do respetivo prazo, a comissão de serviço da licenciada em 
Gestão e Administração Pública na especialização de Gestão de Recursos Humanos, 
Elda Maria Fernandes Gonçalves Pedro no cargo de Vogal do Conselho Diretivo do 
Instituto para a Qualificação, IP-RAM, iniciada com a sua nomeação no referido 
cargo através do Despacho n.º 67/2019, publicado no Jornal Oficial, II série, n.º 137 
de 16 de agosto. 
 

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 
RURAL 

Declaração de retificação n.º 65/2019 
Procede à retificação do Despacho n.º 406/2019, respeitante à confirmação, até o 
termo do respetivo prazo, a comissão de serviço do licenciado em engenharia 
agroindustrial, António Paulo Sousa Franco, no cargo de direção superior de 
primeiro grau, da Direção Regional de Agricultura, o qual foi publicado no Jornal 
Oficial, II Série, n.º 194, de 15 de novembro de 2019. 

 
Aviso n.º 644/2019 

Afixação da lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados ao 
procedimento concursal comum, para ocupação de um posto de trabalho na categoria 
de Técnico Superior, da carreira Técnica Superior, com licenciatura em Direito, 
previsto no sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria 
Regional de Agricultura e Pescas, a afetar ao mapa de pessoal do Gabinete do 
Secretário Regional, mediante a constituição de relação jurídica de emprego público, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, aberto mediante aviso publicado no Jornal Oficial, II Série n.º 134, 
de 12 de agosto de 2019. 
 

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS 
Aviso n.º 645/2019 

Cessação da comissão de serviço da Eng.ª Cristina Maria de Almada Faria de 
Bettencourt, no cargo de Chefe de Divisão de Sistemas de Incentivos à Agricultura e ao 
Agroalimentar, direção intermedia de 2.º grau, da Direção Regional de Agricultura. 
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Funchal, 15 de novembro de 2019. 
 
A DIRETORA REGIONAL DA ECONOMIA E TRANSPORTES, 

Isabel Catarina de Jesus Abreu Rodrigues 
 

 
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

Despacho n.º 430/2019 
 

Considerando que nos termos do n.º 1 do artigo 5.º-A do 
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, 
alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, 
de 6 de julho, que adapta à administração regional 
autónoma da Madeira a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
que estabelece o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do 
Estado,  com a mudança do XII Governo Regional para o 
XIII Governo Regional, cessaram automaticamente funções 
os titulares dos cargos de direção superior de 1.º e 2.º grau. 

Considerando, porém, que de acordo com o previsto na 
parte final do supracitado normativo, é conferida a 
faculdade ao membro do Governo Regional competente de, 
no prazo máximo de 45 dias após a respetiva posse, 
confirmar as comissões de serviço daqueles titulares. 

Considerando que se mantêm os pressupostos que 
fundamentaram a nomeação do licenciado em História 
(variante Arqueologia), António José Carvalho Lucas, no 
cargo de Diretor Regional de Inovação e Gestão, através do 
Despacho n.º 127/2017, publicado no JORAM II série,  
n.º 182 de 23 de outubro. 

Nestes termos ao abrigo da parte final do n.º 1 do artigo 
do artigo 5.º-A do Decreto Legislativo Regional  
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, 
determino o seguinte: 

 
1 -  É confirmada, até o termo do respetivo prazo, a 

comissão de serviço do licenciado em História 
(variante de Arqueologia), António José Carvalho 
Lucas no cargo de direção superior de 1.º grau, 
cargo de Diretor Regional de Inovação e Gestão, 
iniciada com a sua nomeação no referido cargo 
através do Despacho n.º 127/2017, publicado no 
JORAM II série, n.º182 de 23 de outubro. 

 
2 -  O presente despacho produz efeitos imediatos. 
 
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 

14 de novembro de 2019. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho 
 

 
 Despacho n.º 431/2019 

 
Considerando que nos termos do n.º 1 do artigo 5.º-A do 

Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, 
alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, 
de 6 de julho, que adapta à administração regional 
autónoma da Madeira a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
que estabelece o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do 
Estado,  com a mudança do XII Governo Regional para o 
XIII Governo Regional, cessaram automaticamente funções 
os titulares dos cargos de direção superior de 1.º e 2.º grau. 

Considerando, porém, que de acordo com o previsto na 
parte final do supracitado normativo, é conferida a 
faculdade ao membro do Governo Regional competente de, 
no prazo máximo de 45 dias após a respetiva posse, 
confirmar as comissões de serviço daqueles titulares. 

 Considerando que se mantêm os pressupostos que 
fundamentaram a nomeação do licenciado em Educação 
Física e Desporto, David João Rodrigues Gomes, no cargo 
de Diretor Regional de Juventude e Desporto, através do 
Despacho n.º 68/2019, publicado no JORAM II série,  
n.º 137 de 16 de agosto. 

Nestes termos ao abrigo da parte final do n.º 1 do artigo 
do artigo 5.º-A do Decreto Legislativo Regional  
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, 
determino o seguinte: 

 
1 - É confirmada, até o termo do respetivo prazo, a 

comissão de serviço do licenciado em Educação 
Física e Desporto, David João Rodrigues Gomes 
no cargo de direção superior de 1º grau, cargo de 
Diretor Regional de Juventude e Desporto, iniciada 
com a sua nomeação no referido cargo através do 
Despacho nº 68/2019, publicado no JORAM II 
série, n.º 137 de 16 de agosto  

 
2 -  O presente despacho produz efeitos imediatos. 
 
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 

14 de novembro de 2019. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho 
 

 
Despacho n.º 432/2019 

 
Considerando que nos termos do n.º 1 do artigo 5.º-A do 

Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, 
alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, 
de 6 de julho, que adapta à administração regional 
autónoma da Madeira a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
que estabelece o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do 
Estado,  com a mudança do XII Governo Regional para o 
XIII Governo Regional, cessaram automaticamente funções 
os titulares dos cargos de direção superior de 1.º e 2.º grau. 

Considerando, porém, que de acordo com o previsto na 
parte final do supracitado normativo, é conferida a 
faculdade ao membro do Governo Regional competente de, 
no prazo máximo de 45 dias após a respetiva posse, 
confirmar as comissões de serviço daqueles titulares. 

Considerando que se mantêm os pressupostos que 
fundamentaram a nomeação do Doutor em Psicologia da 
Educação, Marco Paulo Ramos Gomes, no cargo de Diretor 
Regional de Educação, através do Despacho n.º 68/2019, 
publicado no JORAM II série, n.º 137 de 16 de agosto. 

Nestes termos ao abrigo da parte final do n.º 1 do artigo 
do artigo 5.º-A do Decreto Legislativo Regional  
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, 
determino o seguinte: 

 
1 -  É confirmada, até o termo do respetivo prazo, a 

comissão de serviço do Doutor em Psicologia da 
Educação, Marco Paulo Ramos Gomes no cargo de 
direção superior de 1.º grau, cargo de Diretor 
Regional de Educação, iniciada com a sua 
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nomeação no referido cargo através do Despacho 
n.º 68/2019, publicado no JORAM II série, n.º 137 
de 16 de agosto. 

 
2 -  O presente despacho produz efeitos imediatos. 
 
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 

14 de novembro de 2019. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho 
 

 
Despacho n.º 433/2019 

 
Considerando que nos termos do n.º 1 do artigo 5.º-A do 

Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, 
alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, 
de 6 de julho, que adapta à administração regional 
autónoma da Madeira a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
que estabelece o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do 
Estado,  com a mudança do XII Governo Regional para o 
XIII Governo Regional, cessaram automaticamente funções 
os titulares dos cargos de direção superior de 1.º e 2.º grau. 

Considerando, porém, que de acordo com o previsto na 
parte final do supracitado normativo, é conferida a 
faculdade ao membro do Governo Regional competente de, 
no prazo máximo de 45 dias após a respetiva posse, 
confirmar as comissões de serviço daqueles titulares. 

Considerando que se mantêm os pressupostos que 
fundamentaram a nomeação do licenciado em Engenharia 
Civil, Gonçalo Nuno Monteiro de Araújo, no cargo de 
Diretor Regional de Planeamento, Recursos e 
Infraestruturas, através do Despacho n.º 68/2019, publicado 
no JORAM II série, n.º 137 de 16 de agosto. 

Nestes termos ao abrigo da parte final do n.º 1 do artigo 
do artigo 5.º-A do Decreto Legislativo Regional  
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, 
determino o seguinte: 

 
1 -  É confirmada, até o termo do respetivo prazo, a 

comissão de serviço do licenciado em Engenharia 
Civil, Gonçalo Nuno Monteiro de Araújo no cargo 
de direção superior de 1.º grau, cargo de Diretor 
Regional de Planeamento, Recursos e 
Infraestruturas, iniciada com a sua nomeação no 
referido cargo através do Despacho n.º 68/2019, 
publicado no JORAM II série, n.º 137 de 16 de 
agosto. 

 
2 -  O presente despacho produz efeitos imediatos. 
 
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 

14 de novembro de 2019. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho 
 

 
Despacho n.º 434/2019 

 
Considerando que nos termos do n.º 1 do artigo 5.º-A do 

Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, 
alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, 
de 6 de julho, que adapta à administração regional 

autónoma da Madeira a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
que estabelece o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do 
Estado,  com a mudança do XII Governo Regional para o 
XIII Governo Regional, cessaram automaticamente funções 
os titulares dos cargos de direção superior de 1.º e 2.º grau. 

Considerando, porém, que de acordo com o previsto na 
parte final do supracitado normativo, é conferida a 
faculdade ao membro do Governo Regional competente de, 
no prazo máximo de 45 dias após a respetiva posse, 
confirmar as comissões de serviço daqueles titulares. 

Considerando que se mantêm os pressupostos que 
fundamentaram a nomeação do licenciado em Direito, 
Jorge Manuel da Silva Morgado, no cargo de Diretor da 
Inspeção Regional de Educação, através do Despacho  
n.º 68/2019, publicado no JORAM II série, n.º 137 de 16 de 
agosto. 

Nestes termos ao abrigo da parte final do n.º 1 do artigo 
do artigo 5.º-A do Decreto Legislativo Regional  
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, 
determino o seguinte: 

 
1 -  É confirmada, até o termo do respetivo prazo, a 

comissão de serviço do licenciado em Direito, 
Jorge Manuel da Silva Morgado no cargo de 
direção superior de 2º grau, cargo de Diretor da 
Inspeção Regional de Educação, iniciada com a sua 
nomeação no referido cargo através do Despacho 
nº 68/2019, publicado no JORAM II série, n.º 137 
de 16 de agosto  

 
2 -  O presente despacho produz efeitos imediatos. 
 
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 

14 de novembro de 2019. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho 
 

 
Despacho n.º 435/2019 

 
Considerando que nos termos do n.º 1 do artigo 5.º-A do 

Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, 
alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, 
de 6 de julho, que adapta à administração regional 
autónoma da Madeira a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
que estabelece o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do 
Estado,  com a mudança do XII Governo Regional para o 
XIII Governo Regional, cessaram automaticamente funções 
os titulares dos cargos de direção superior de 1.º e 2.º grau. 

Considerando, porém, que de acordo com o previsto na 
parte final do supracitado normativo, é conferida a 
faculdade ao membro do Governo Regional competente de, 
no prazo máximo de 45 dias após a respetiva posse, 
confirmar as comissões de serviço daqueles titulares. 

Considerando que se mantêm os pressupostos que 
fundamentaram a nomeação da licenciada em Economia, 
Marla Andreia Dionísio Pereira, no cargo de Diretora do 
Gabinete da Unidade de Gestão e Planeamento, através do 
Despacho n.º 45/2018, publicado no JORAM II série,  
n.º 158 de 11 de outubro. 

Nestes termos ao abrigo da parte final do n.º 1 do artigo 
do artigo 5.º-A do Decreto Legislativo Regional  
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelo Decreto 
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Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, 
determino o seguinte: 

 
1 -  É confirmada, até o termo do respetivo prazo, a 

comissão de serviço da licenciada em Economia, 
Marla Andreia Dionísio Pereira no cargo de 
direção superior de 2º grau, cargo de Diretora do 
Gabinete da Unidade de Gestão e Planeamento, 
iniciada com a sua nomeação no referido cargo 
através do Despacho n.º 45/2018, publicado no 
JORAM II série, n.º 158 de 11 de outubro. 

 
2 -  O presente despacho produz efeitos imediatos. 
 
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 

14 de novembro de 2019. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho 
 

 
Despacho n.º 436/2019 

 
Considerando que nos termos do n.º 1 do artigo 5.º-A do 

Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, 
alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, 
de 6 de julho, que adapta à administração regional 
autónoma da Madeira a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
que estabelece o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do 
Estado,  com a mudança do XII Governo Regional para o 
XIII Governo Regional, cessaram automaticamente funções 
os titulares dos cargos de direção superior de 1.º e 2.º grau. 

Considerando, porém, que de acordo com o previsto na 
parte final do supracitado normativo, é conferida a 
faculdade ao membro do Governo Regional competente de, 
no prazo máximo de 45 dias após a respetiva posse, 
confirmar as comissões de serviço daqueles titulares. 

Considerando que se mantêm os pressupostos que 
fundamentaram a nomeação da licenciada em Economia, 
Maria João da Silva Barreto de Araújo, no cargo de Sub- 
-diretora Regional de Planeamento, Recursos e 
Infraestruturas, através do Despacho n.º 68/2019, publicado 
no JORAM II série, n.º 137 de 16 de agosto. 

Nestes termos ao abrigo da parte final do n.º 1 do artigo 
do artigo 5.º-A do Decreto Legislativo Regional  
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, 
determino o seguinte: 

 
1 -  É confirmada, até o termo do respetivo prazo, a 

comissão de serviço da licenciada em Economia, 
Maria João da Silva Barreto de Araújo no cargo de 
direção superior de 2.º grau, cargo de Sub-diretora 
Regional de Planeamento, Recursos e 
Infraestruturas, iniciada com a sua nomeação no 
referido cargo através do Despacho n.º 68/2019, 
publicado no JORAM II série, n.º 137 de 16 de 
agosto. 

 
2 -  O presente despacho produz efeitos imediatos. 
 
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 

14 de novembro de 2019. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho 

Despacho n.º 437/2019 
 

Considerando que nos termos do n.º 1 do artigo 5.º-A do 
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, 
alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, 
de 6 de julho, que adapta à administração regional 
autónoma da Madeira a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
que estabelece o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do 
Estado,  com a mudança do XII Governo Regional para o 
XIII Governo Regional, cessaram automaticamente funções 
os titulares dos cargos de direção superior de 1.º e 2.º grau. 

Considerando, porém, que de acordo com o previsto na 
parte final do supracitado normativo, é conferida a 
faculdade ao membro do Governo Regional competente de, 
no prazo máximo de 45 dias após a respetiva posse, 
confirmar as comissões de serviço daqueles titulares. 

Considerando que se mantêm os pressupostos que 
fundamentaram a nomeação da licenciada em Gestão e 
Administração Pública na especialização de Gestão de 
Recursos Humanos, Sara Maria Nunes de Almeida 
Estudante Relvas, no cargo de Presidente do Conselho 
Diretivo do Instituto para a Qualificação, IP-RAM, através 
do Despacho n.º 67/2019, publicado no JORAM II série,  
n.º 137 de 16 de agosto. 

Nestes termos ao abrigo da parte final do n.º 1 do artigo 
do artigo 5.º-A do Decreto Legislativo Regional  
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, 
determino o seguinte: 

 
1 -  É confirmada, até o termo do respetivo prazo, a 

comissão de serviço da licenciada em Gestão e 
Administração Pública na especialização de Gestão 
de Recursos Humanos, Sara Maria Nunes de 
Almeida Estudante Relvas no cargo de Presidente 
do Conselho Diretivo do Instituto para a 
Qualificação, IP-RAM, iniciada com a sua 
nomeação no referido cargo através do Despacho 
n.º 67/2019, publicado no JORAM II série, n. .º137 
de 16 de agosto. 

 
2 -  O presente despacho produz efeitos imediatos. 
 
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 

14 de novembro de 2019. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho 
 

 
Despacho n.º 438/2019 

 
Considerando que nos termos do n.º 1 do artigo 5.º-A do 

Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, 
alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, 
de 6 de julho, que adapta à administração regional 
autónoma da Madeira a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
que estabelece o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do 
Estado,  com a mudança do XII Governo Regional para o 
XIII Governo Regional, cessaram automaticamente funções 
os titulares dos cargos de direção superior de 1.º e 2.º grau. 

Considerando, porém, que de acordo com o previsto na 
parte final do supracitado normativo, é conferida a 
faculdade ao membro do Governo Regional competente de, 
no prazo máximo de 45 dias após a respetiva posse, 
confirmar as comissões de serviço daqueles titulares. 
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Considerando que se mantêm os pressupostos que 
fundamentaram a nomeação da licenciada em Gestão e 
Administração Pública na especialização de Gestão de 
Recursos Humanos, Elda Maria Fernandes Gonçalves 
Pedro, no cargo de Vogal do Conselho Diretivo do Instituto 
para a Qualificação, IP-RAM, através do Despacho  
n.º 67/2019, publicado no JORAM II série, n.º 137 de 16 de 
agosto. 

Nestes termos ao abrigo da parte final do n.º 1 do artigo 
do artigo 5.º-A do Decreto Legislativo Regional  
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, 
determino o seguinte: 

 
1 -  É confirmada, até o termo do respetivo prazo, a 

comissão de serviço da licenciada em Gestão e 
Administração Pública na especialização de Gestão 
de Recursos Humanos, Elda Maria Fernandes 
Gonçalves Pedro no cargo de Vogal do Conselho 
Diretivo do Instituto para a Qualificação, IP-RAM, 
iniciada com a sua nomeação no referido cargo 
através do Despacho n.º 67/2019, publicado no 
JORAM II série, n.º 137 de 16 de agosto. 

 
2 -  O presente despacho produz efeitos imediatos. 
 
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 

14 de novembro de 2019. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho 
 

 
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E 

DESENVOLVIMENTO RURAL 
 

Declaração de retificação n.º 65/2019 
 

Retificação do Despacho n.º 406/2019 publicado no 
JORAM II Série, n.º 194 de 15 de novembro por ter saído 

com incorreções 
 
“Despacho n.º 406/2019  
Considerando que nos termos do n.º 1 do artigo 5.º-A do 

Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, 
alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, 
de 6 de julho, que adapta à administração regional 
autónoma da Madeira a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
que estabelece o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do 
Estado, com a mudança do XII Governo Regional para o 
XIII Governo Regional, cessaram automaticamente funções 
os titulares dos cargos de direção superior de 1.º e 2.º grau. 

Considerando, porém, que de acordo com o previsto na 
parte final do supracitado normativo, é conferida a 
faculdade ao membro do Governo Regional competente de, 
no prazo máximo de 45 dias após a respetiva posse, 
confirmar as comissões de serviço daqueles titulares. 

Considerando que se mantêm os pressupostos que 
fundamentaram a nomeação do licenciado em engenharia 
agroindustrial António Paulo Sousa Franco Santos, no 
cargo de direção superior de primeiro grau, através do 
Despacho Conjunto n.º 137/2016, publicado no JORAM II, 
série, n.º 227, 2.º Suplemento de 29 de dezembro de 2016. 

Nestes termos ao abrigo da parte final do n.º 1 do artigo 
do artigo 5.º-A do Decreto Legislativo Regional  
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, 
determino o seguinte: 

 
1 - É confirmada, até o termo do respetivo prazo, a 

comissão de serviço do licenciado em engenharia 
agroindustrial, António Paulo Sousa Franco 
Santos, no cargo de direção superior de primeiro 
grau, da Direção Regional de Agricultura, iniciada 
com a sua nomeação no referido cargo através do 
Despacho Conjunto n.º 137/2016, publicado no 
JORAM II, série, n.º 227, 2.º Suplemento de 29 de 
dezembro de 2016. 

 
2 - O presente despacho produz efeitos imediatos. 
 
Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento 

Rural, aos 14 dias do mês de novembro de 2019. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE AGRICULTURA E 

DESENVOLVIMENTO RURAL, José Humberto de Sousa 
Vasconcelos 

 
 

Aviso n.º 644/2019 
 

De acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 28.º da 
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, informam-se os 
interessados de que a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos aprovados ao procedimento concursal comum, 
para ocupação de um posto de trabalho na categoria de 
Técnico Superior, da carreira Técnica Superior, com 
licenciatura em Direito, previsto no sistema centralizado de 
gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de 
Agricultura e Pescas, a afetar ao mapa de pessoal do 
Gabinete do Secretário Regional, mediante a constituição 
de relação jurídica de emprego público, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, aberto mediante aviso publicado na II Série 
do JORAM n.º 134, de 12 de agosto de 2019, após 
homologada por Sua Excelência o Secretário Regional de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural, encontra-se afixada 
no placard da Direção de Serviços de Recursos Humanos, 
sita à Avenida Arriaga, Edifício Golden Gate, n.º 21-A, 4.º 
andar, 9000-060 Funchal e disponibilizada na página 
eletrónica da Secretaria Regional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, em  

(https://www.madeira.gov.pt/sra/GovernoRegional/OGo
verno/Secretarias/Structure/ASecretaria/Publicacoes) 

 
Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural, aos 15 de novembro de 2019. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Daniela Rodrigues Olim 
 

 
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E 

PESCAS 
 

Aviso n.º 645/2019 
 

Torna-se público que por meu Despacho de 26 de 
setembro de 2019, foi autorizada a cessação da comissão de 
serviço da Eng.ª Cristina Maria de Almada Faria de 
Bettencourt, no cargo de Chefe de Divisão de Sistemas de 
Incentivos à Agricultura e ao Agroalimentar, direção 
intermedia de 2.º grau, da Direção Regional de Agricultura, 
com efeitos a partir de 27 de outubro de 2019, nos termos 
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da alínea i) do n.º 1 do artigo 25.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, adaptada à Região 
Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelos Decretos 
Legislativos Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho e 

27/2016/M, de 6 de julho e retificado pela Declaração de 
Retificação n.º 15/2016 de 24 de agosto. 

 
Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, aos 27 de 

setembro de 2019. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS, 

José Humberto de Sousa Vasconcelos 
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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: € 2,44 (IVA incluído) 
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