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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
Aviso n.º 698/2022 

Autoriza a consolidação da mobilidade intercarreiras à trabalhadora ANA 
CRISTINA VIEIRA MARTINS RODRIGUES, assistente operacional (área de 
apoio geral), do mapa de pessoal da Delegação Escolar de Machico, para exercer 
funções de assistente técnica (área de apoio administrativo), com efeitos a partir de 
01 de agosto de 2022. 
 

Aviso n.º 699/2022 
Autoriza a consolidação da mobilidade intercarreiras à Assistente Operacional Ana 
Cristina Gonçalves Pita Freitas, do mapa de pessoal da Inspeção Regional de 
Educação, passando a integrar a carreira/categoria de Assistente Técnico, com 
efeitos a 1 de agosto de 2022. 
 

Aviso n.º 700/2022 
Autoriza a consolidação da mobilidade na categoria à Técnica Superior Isabel 
Cristina Rodrigues da Cruz, do mapa de pessoal da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos 
dos Louros, passando a integrar a partir de 1 de agosto de 2022 o mapa de pessoal da 
Direção Regional de Educação. 
 

Despacho n.º 296/2022 
Delega na Vice-Presidente do Conselho Executivo, Ana Rosa da Silva Pita Freire, a 
competência para exercer o poder disciplinar em relação aos alunos e designa na 
Vice-Presidente do Conselho Executivo, Dina Abreu Gonçalves Nóia, para substituir 
nas faltas e impedimentos. 
 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA  
Aviso n.º 701/2022 

Publicitação do início da abertura de um período de discussão pública do Plano 
Estratégico de Transportes da Região Autónoma da Madeira para o período 2021 a 
2027 (PIETRAM). 
 

SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E CULTURA  
Aviso n.º 702/2022 

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
sujeito a período experimental, com Joana Catarina Rodrigues de Aguiar, com 
efeitos desde 1 de agosto de 2022, ficando posicionada na 2.ª posição e nível 
remuneratório 15, da carreira e categoria de técnico superior, ficando a trabalhadora 
afeta ao mapa de pessoal da Direção Regional do Turismo / Direção de Serviços de 
Informação, Projetos e Eventos Turísticos. 
 

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Edital n.º 21/2022 

Requerimento efetuado por Alberto Filipe de Mendonça para a emissão de título de 
utilização dos recursos hídricos referente a uma parcela de terreno com a área de 
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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
 

DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 
 

Aviso n.º 698/2022 
 

Sumário: 
Autoriza a consolidação da mobilidade intercarreiras à trabalhadora ANA CRISTINA VIEIRA MARTINS RODRIGUES, assistente 
operacional (área de apoio geral), do mapa de pessoal da Delegação Escolar de Machico, para exercer funções de assistente técnica (área 
de apoio administrativo), com efeitos a partir de 01 de agosto de 2022. 

 
Texto: 
Por despacho de 15/07/2022, do Diretor Regional de Administração Escolar, ao abrigo do despacho da delegação de 

competências previstas no ponto 1.5 do Despacho n.º 172/2020, de 11/05, do Secretário Regional de Educação Ciência e 
Tecnologia, publicado no JORAM n.º 91, II Série, Suplemento, de 12 de maio de 2020, foi autorizada a consolidação da 
mobilidade intercarreiras à trabalhadora ANA CRISTINA VIEIRA MARTINS RODRIGUES, assistente operacional (área de apoio 
geral), do mapa de pessoal da Delegação Escolar de Machico, para exercer funções de assistente técnica (área de apoio 
administrativo), com efeitos a  partir de 01 de agosto de 2022. 

Não carece de visto prévio da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas. 
 
Funchal, 26 de julho de 2022. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, António José de Carvalho Lucas 
 
 

Aviso n.º 699/2022 
 

Sumário: 
Autoriza a consolidação da mobilidade intercarreiras à Assistente Operacional Ana Cristina Gonçalves Pita Freitas, do mapa de pessoal 
da Inspeção Regional de Educação, passando a integrar a carreira/categoria de Assistente Técnico, com efeitos a 1 de agosto de 2022. 

 
Texto: 
Por meu despacho de 18 de julho de 2022, ao abrigo da competência delegada prevista no ponto 1.5 do Despacho 

n.º 172/2020, de 11 de maio, do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, publicado no JORAM n.º 91 -  
- Suplemento, II Série, de 12 de maio, foi autorizada a consolidação da mobilidade intercarreiras à Assistente Operacional Ana 
Cristina Gonçalves Pita Freitas, do mapa de pessoal da Inspeção Regional de Educação, passando a integrar a 
carreira/categoria de Assistente Técnico, com efeitos a 1 de agosto de 2022, 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 de dezembro, que aprovou o 
Orçamento de Estado para 2017, ficando posicionada na 1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 6. 

 
Direção Regional de Administração Escolar, aos 01 de agosto de 2022. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, António José de Carvalho Lucas 
 
 

Aviso n.º 700/2022 
 

Sumário: 
Autoriza a consolidação da mobilidade na categoria à Técnica Superior Isabel Cristina Rodrigues da Cruz, do mapa de pessoal da Escola Básica 
dos 2.º e 3.º Ciclos dos Louros, passando a integrar a partir de 1 de agosto de 2022 o mapa de pessoal da Direção Regional de Educação. 
 
Texto: 
Por meu despacho de 29 de julho de 2022, ao abrigo da competência delegada prevista no ponto 1.5 do Despacho 

n.º 172/2020, de 11 de maio, do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, publicado no JORAM n.º 91 -  

 
33,00m2, afeta ao Domínio Público Marítimo, localizada entre a Praia da Lagoa 
Nascente e a Praia do Cabeço da Ponta, ao sítio da Ponta, da freguesia e município de 
Porto Santo, na ilha do Porto Santo, para a regularização de utilização não titulada da 
Casa da Lancha correspondente ao Abrigo n.º 105. 
 

Edital n.º 22/2022 
Requerimento efetuado por Pedro Jaime dos Santos para a emissão de título de 
utilização dos recursos hídricos referente a uma parcela de terreno com a área de 
19,00m2, afeta ao Domínio Público Marítimo, localizada sobre a Praia do Ribeiro 
Salgado, junto ao equipamento com funções de apoio de praia designado por “Tia 
Maria”, ao sítio do Campo de Baixo, da freguesia e município de Porto Santo, na ilha 
do Porto Santo, para a regularização de utilização não titulada da Casa da Lancha 
correspondente ao Abrigo n.º 98. 
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- Suplemento, II Série, de 12 de maio, foi autorizada a consolidação da mobilidade na categoria à Técnica Superior Isabel 
Cristina Rodrigues da Cruz, do mapa de pessoal da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos dos Louros, passando a integrar a partir 
de 1 de agosto de 2022 o mapa de pessoal da Direção Regional de Educação, nos termos e ao abrigo do artigo 99.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, adaptada à administração regional autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 11/2018/M, de 3 de agosto. 

 
Direção Regional de Administração Escolar, aos 11 de agosto de 2022. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, António José de Carvalho Lucas 

 
EB 123/PE BARTOLOMEU PERESTRELO 

 
Despacho n.º  296/2022 

 
Sumário: 
Delega na Vice-Presidente do Conselho Executivo, Ana Rosa da Silva Pita Freire, a competência para exercer o poder disciplinar em 
relação aos alunos e designa na Vice-Presidente do Conselho Executivo, Dina Abreu Gonçalves Nóia, para substituir nas faltas e 
impedimentos. 

 
Texto: 
1. Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto Legislativo Regional n.º 4/2000/M, de 31 de janeiro, 

alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho, conjugado com o estatuído 
nos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, na sua redação atual, delego na Vice-Presidente do Conselho Executivo, Ana Rosa da Silva Pita Freire, a 
competência para exercer o poder disciplinar em relação aos alunos. 

 
2. De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 16.º do Decreto Legislativo Regional n.º 4/2000/M, de 31 de janeiro, 

alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho, designo a Vice-Presidente do Conselho 
Executivo, Dina Abreu Gonçalves Nóia, para me substituir nas minhas faltas e impedimentos.  

 
3. Ratifico, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo, todos os atos 

praticados pela Vice-Presidente do Conselho Executivo, Ana Rosa da Silva Pita Freire nos termos da delegação de 
competências, desde 27 de junho de 2022.  

 
4. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 
 
Funchal, 27 de junho de 2022. 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO EXECUTIVO, Ana Paula Viveiros Cardoso 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA  
 

Aviso n.º 701/2022 
 

Sumário: 
Publicitação do início da abertura de um período de discussão pública do Plano Estratégico de Transportes da Região Autónoma da 
Madeira para o período 2021 a 2027 (PIETRAM). 

 
Texto: 
Rui Miguel da Silva Barreto, Secretário Regional de Economia da Madeira, doravante designada de SREM, torna público, 

nos termos do disposto no n.º 1 do Artigo 27.º do Decreto Legislativo Regional 43/2008/M, de 23 de Dezembro que regula o 
regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei 380/99, de 22 de Setembro, que 
define e densifica a disciplina aplicável aos instrumentos de gestão territorial previstos no sistema estabelecido na Lei 48/98, 
de 11 de Agosto, que determinou as bases da política de ordenamento do território e de urbanismo, tornar público, que irá 
proceder à abertura do período de discussão pública do Plano Estratégico de Transportes da Região Autónoma da Madeira 
para o período 2021 a 2027 (PIETRAM). 

A proposta do referido Plano, constituída pelo Relatório de Diagnóstico Estratégico e Plano de Ação e Sistema de 
Acompanhamento e Monitorização, estará disponível em: 

a) Direção Regional de Economia e Transportes Terrestres (DRETT), ao sítio da Rua do Seminário n.º 21, 9050-022 
Funchal; 

b) Na página institucional da DRETT https://www.madeira.gov.pt/drett/ ; 
c) Em todas as Câmaras Municipais, nos respetivos horários de expediente. 
Define ainda o presente Aviso, que nos termos do n.º 2 do Artigo 27.º a discussão da proposta do plano, que consiste na 

recolha de observações e sugestões sobre as soluções apresentadas, terá uma duração de 20 dias, a iniciar-se, cinco dias após a 
publicação no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM). 
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Findo o período de discussão pública, estabelecido no paragráfico anterior, os contributos entregues até ao término do 
prazo, devidamente instruídos (Por escrito, com identificação do assunto, dados do proponente e dirigido a Sua Excelência o 
Sr. Secretário Regional de Economia), deverão ser entregues ao sítio Quinta Vila Passos, Rua Alferes Veiga Pestana, 15, 
9054-505 Funchal, através das seguintes metodologias: Por correio registado com aviso de receção ou para o endereço de 
correio eletrónico: gabinete.srem@madeira.gov.pt. 

 
Secretaria Regional de Economia, aos 11 de agosto de 2022. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE ECONOMIA, Rui Miguel da Silva Barreto 
 

 
SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E CULTURA  

 
Aviso n.º 702/2022 

 
Sumário: 
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sujeito a período experimental, com Joana Catarina 
Rodrigues de Aguiar, com efeitos desde 1 de agosto de 2022, ficando posicionada na 2.ª posição e nível remuneratório 15, da carreira e 
categoria de técnico superior, ficando a trabalhadora afeta ao mapa de pessoal da Direção Regional do Turismo / Direção de Serviços de 
Informação, Projetos e Eventos Turísticos. 

 
Texto: 
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou 

a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, adaptada à administração regional autónoma da Madeira, pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto, na sua redação atual, torna-se público que, na sequência do procedimento 
concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sujeito a período experimental, com Joana Catarina 
Rodrigues de Aguiar, com efeitos desde 1 de agosto de 2022, ficando posicionada na 2.ª posição e nível remuneratório 15, da 
carreira e categoria de técnico superior, conforme o Anexo I do Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, conjugado 
com a Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, que aprovou a tabela remuneratória única, atualizada pelo Decreto-Lei 
n.º 109-A/2021, de 7 de dezembro, sem prejuízo do previsto no art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 51/2022, de 26 de julho, abrangida 
pelo Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos na Secretaria Regional de Turismo e Cultura, ficando a 
trabalhadora afeta ao mapa de pessoal da Direção Regional do Turismo / Direção de Serviços de Informação, Projetos e 
Eventos Turísticos. 

O período experimental teve início a 1 de agosto de 2022 e terá a duração de 180 dias, correspondente à duração 
determinada pelo disposto na Cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho n.º   1/2009, de 28 de setembro e Regulamento de 
Extensão n.º 2/2010 de 12 de outubro, aplicável nos termos e condições previstos no artigo 9.º da parte preambular da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, com as sucessivas alterações, adaptada à administração regional autónoma da Madeira, pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto, na sua redação atual. 

 
Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 10 de agosto de 2022. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Raquel Vasconcelos Drummond Borges França 

 
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

 
Edital n.º 21/2022 

 
Sumário: 
Requerimento efetuado por Alberto Filipe de Mendonça para a emissão de título de utilização dos recursos hídricos referente a uma 
parcela de terreno com a área de 33,00m2, afeta ao Domínio Público Marítimo, localizada entre a Praia da Lagoa Nascente e a Praia do 
Cabeço da Ponta, ao sítio da Ponta, da freguesia e município de Porto Santo, na ilha do Porto Santo, para a regularização de utilização 
não titulada da Casa da Lancha correspondente ao Abrigo n.º 105. 

 
Texto: 
A Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas faz público que foi requerido por Alberto 

Filipe de Mendonça a emissão de título de utilização dos recursos hídricos referente a uma parcela de terreno com a área de 
33,00m2, afeta ao Domínio Público Marítimo, localizada entre a Praia da Lagoa Nascente e a Praia do Cabeço da Ponta, ao 
sítio da Ponta, da freguesia e concelho de Porto Santo, na ilha do Porto Santo, para a regularização de utilização não titulada 
da Casa da Lancha correspondente ao Abrigo n.º 105. 

Assim, dando cumprimento ao disposto na alínea c) do n.º 5 do artigo 21º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, 
na sua última redação, entre os dias 17 de agosto de 2022 e 28 de setembro de 2022, poderão ser exercidas as faculdades 
previstas no mesmo. 

Nesse sentido, os interessados poderão dirigir-se mediante requerimento à Direção Regional do Ambiente e Alterações 
Climáticas, sita na Rua Dr. Pestana Júnior n.º 6, 9064 - 506 Funchal, ou através de fax ou via e-mail, podendo ser utilizados o 
número 291 229 438 ou o endereço eletrónico: 
- draac@madeira.gov.pt. 
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A Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, 10 de agosto de 2022. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Altino Sousa Freitas 
 

 
Edital n.º 22/2022 

 
Sumário: 
Requerimento efetuado por Pedro Jaime dos Santos para a emissão de título de utilização dos recursos hídricos referente a uma parcela 

de terreno com a área de 19,00m2, afeta ao Domínio Público Marítimo, localizada sobre a Praia do Ribeiro Salgado, junto ao 

equipamento com funções de apoio de praia designado por “Tia Maria”, ao sítio do Campo de Baixo, da freguesia e município de Porto 

Santo, na ilha do Porto Santo, para a regularização de utilização não titulada da Casa da Lancha correspondente ao Abrigo n.º 98. 

 
Texto: 
A Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas faz público que foi requerido por Pedro 

Jaime dos Santos a emissão de título de utilização dos recursos hídricos referente a uma parcela de terreno com a área de 
19,00m2, afeta ao Domínio Público Marítimo, localizada sobre a Praia do Ribeiro Salgado, junto ao equipamento com funções 
de apoio de praia designado por “Tia Maria”, ao sítio do Campo de Baixo, da freguesia e concelho de Porto Santo, na ilha do 
Porto Santo, para a regularização de utilização não titulada da Casa da Lancha correspondente ao Abrigo n.º 98. 

Assim, dando cumprimento ao disposto na alínea c) do n.º 5 do artigo 21º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, 
na sua última redação, entre os dias 16 de agosto de 2022 e 27 de setembro de 2022, poderão ser exercidas as faculdades 
previstas no mesmo. 

Nesse sentido, os interessados poderão dirigir-se mediante requerimento à Direção Regional do Ambiente e Alterações 
Climáticas, sita na Rua Dr. Pestana Júnior n.º 6, 9064 – 506 Funchal, ou através de fax ou via e-mail, podendo ser utilizados o 
número 291 229 438 ou o endereço eletrónico draac@madeira.gov.pt. 

 
A Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, 09 de agosto de 2022. 
 
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 Publica e da Modernização Administrativa. 

 

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. 

 

Preço deste número: € 1,83 (IVA incluído) 
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