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SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS 

 

Despacho n.º 529/2021 
 

Considerando que o Decreto-Lei n.º 11/20l2, de 20 de janeiro, é aplicável subsidiariamente à Região Autónoma da 
Madeira, sem prejuízo do regime específico dos gabinetes dos membros do Governo Regional;  

Considerando que o n.º 2 do artigo 55.º do Decreto Legislativo Regional n.º 18/20201/M, de 31 de dezembro, estabelece 
que, durante o ano de 2021, os motoristas dos Gabinetes dos membros do Governo Regional se regem pelas disposições 
normativas referentes ao regime remuneratório e suplementos aplicáveis a 31 de dezembro de 2021;  

Considerando que o n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 381/89, de 28 de outubro, determina que o número de motoristas 
ao serviço dos Gabinetes dos membros do Governo é fixado por despacho do membro do Governo que detenha a pasta das 
finanças e do membro competente;  

Assim, ao abrigo do n.º 2 do artigo 55.º do Decreto Legislativo Regional n.º 18/2020/M, de 31 de dezembro, conjugado 
com o artigo 36.º do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2005/M, de 18 de fevereiro, e o artigo 4.º e o n.º 2 do artigo 6.º do 
Decreto-Lei n.º 381/89, de 28 de outubro, determino:  

 
1 -  Designo para exercer as funções de motorista do meu Gabinete, José Nélio da Sousa Mata, Assistente Operacional do 

Sistema Centralizado da Secretaria Regional das Finanças, como segundo motorista.  
 
2 -  Em conformidade com o estipulado no n.º 2 do artigo 55.º do Decreto Legislativo Regional n.º 18/20201 de 3l de 

dezembro, conjugado com o disposto no Decreto-Lei n.º 381/89, de 28 de outubro, no artigo 36.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 1/2005/M, de 18 de fevereiro, e no Despacho do então Secretário Regional do Plano e 
Finanças, de 28 de fevereiro de 2005, publicado no JORAM, II Série, n.º 45, de 4 de março de 2005, no exercício das 
respetivas funções, os designados têm direito à remuneração base de origem, a uma gratificação mensal no valor de 
30% da remuneração base a título de suplemento de risco, e ao subsídio de disponibilidade permanente mensal, 
respetivamente no montante correspondente ao índice 233 para o 1.º motorista, e a 50%  daquele índice para o 2.º 
motorista.  

 
3 -  O presente despacho produz efeitos a 27 de dezembro de 2021.  
 
A presente despesa tem cabimento orçamental na Secretaria 43, Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão 01, Classificação 

Económica D.01.01.03.00.00, D.01.01.12.00.00, D.01.01,13.00.00 e D.01.03.05.A0.A0.  
 
Secretaria Regional das Finanças, 21 de dezembro de 2021. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS, Rogério de Andrade Gouveia 

 

Aviso n.º 1017/2021 

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
Alexandra Maria Gonçalves Freitas, para ocupação de um posto de trabalho na 
carreira/categoria de Técnico Superior, na área de Design, no sistema centralizado de 
gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas. 
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Consolidação da mobilidade intercarreiras do trabalhador, Luis Filipe Gouveia Faria, 
detentor da categoria de Assistente Operacional, pertencente ao sistema centralizado 
de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Equipamentos e 
Infraestruturas, afeto ao mapa de pessoal da Direção Regional do Equipamento Social 
e Conservação, na categoria / carreira de Assistente Técnico. 
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Celebração de contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
com Mónica Teixeira Fernandes, Rossana Sofia Aguiar da Silva e Francisco António 
Cavaleiro Fernandes, para ocupação de três postos de trabalho na carreira/categoria de 
Técnico Superior, na área de Direito, no sistema centralizado de gestão de recursos 
humanos da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, afetos ao mapa de 
pessoal da Direção Regional de Planeamento, Recursos e Gestão de Obras Públicas. 
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João Lílio Gonçalves Quintal, para ocupação de um posto de trabalho na carreira/categoria 
de Assistente Operacional, na área de Carpinteiro, no sistema centralizado de gestão de 
recursos humanos da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, afeto ao 
mapa de pessoal da Direção Regional do Equipamento Social e Conservação. 
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SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E CULTURA 
 

Despacho n.º 530/2021 
 
Despacho n.º 5/2021 
Pelo Despacho n.º 136/2020, de 6 de abril, publicado no JORAM, n.º 68, de 7 de abril, foi aprovada a estrutura orgânica 

flexível dos serviços do Gabinete do Secretário Regional de Turismo e Cultura. 
Importa agora definir a restante organização interna dos serviços do Gabinete do Secretário Regional de Turismo e Cultura 

e estabelecer as respetivas atribuições e competências.  
Assim, nos termos dos n.ºs e 5, 6 e 8 do artigo 21.º do Decreto Legislativo Regional n.º 17/2007/M, de 12 de novembro, 

alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 24/2012/M, de 30 de agosto, 2/2013/M, de 2 de janeiro, e 42-A/2016/M, 
de 30 de dezembro, e do artigo 9.º da orgânica da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, aprovada pelo Decreto 
Regulamentar Regional n.º 7/2020, de 20 de janeiro. 

Determino o seguinte: 
 
1. Na dependência direta da Chefe de Gabinete do Secretário Regional, funciona o serviço de Arquivo Intermédio, em 

conformidade com o estipulado nos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 26/99/M, de 27 de agosto, alterado pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 15/2004/M, de 14 de julho e Decreto Legislativo Regional n.º 17/2001/M, de 29 de 
junho, coordenado por um técnico superior. 

 
2. Na dependência direta da Chefe de Gabinete do Secretário Regional é criado o Serviço de Expediente, 

abreviadamente designado por SE, ao qual compete: 
a) Assegurar o expediente, tratamento e arquivo de toda a correspondência e demais documentação dos serviços da 

SRTC; 
b) Exercer as demais competências que lhe sejam superiormente atribuídas. 
 

3. O SE é coordenado por um técnico superior.  
 
4. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 
 
Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 7 de dezembro de 2021. 
 
O  SECRETÁRIO REGIONAL DE TURISMO E CULTURA, António Eduardo de Freitas Jesus 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL  
 

Aviso n.º 1015/2021 
 
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se pública a 

cessação da relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, por denúncia do respetivo contrato, ao abrigo do artigo 47.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada em anexo à referida Lei n.º 35/2014, de Ricardo Edgar Sousa Gonçalves Freitas, Assistente Operacional do sistema 
centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, afeto ao mapa de 
pessoal da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, com efeitos a partir de 20 de dezembro de 2021. 

 
Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, aos 20 de dezembro de 2021. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Daniela Rodrigues Olim 
 
 

Aviso n.º 1016/2021 
 
PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA OCUPAÇÃO DE UM POSTO DE TRABALHO NA CATEGORIA E 

CARREIRA DE TÉCNICO SUPERIOR, COM LICENCIATURA EM BIOLOGIA, PREVISTO NO SISTEMA CENTRALIZADO DE 
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL A 
AFETAR AO MAPA DE PESSOAL DA DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, MEDIANTE 
A CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM 
FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO, CONFORME AVISO N.º 523/2021, PUBLICADO NA II SÉRIE DO JORAM 
N.º 147, DE 19 DE AGOSTO E NA BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO DA RAM COM O CÓDIGO OE202108/00322  

 
Para conhecimentos dos interessados, torna-se público, em conformidade com a alínea e) do n.º 1 do artigo 112.º, do 

Código do Procedimento Administrativo, anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, alterado pela Lei n.º 72/2020, de 
16 de novembro, que se encontra publicado na página eletrónica da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, disponível em https://www.madeira.gov.pt/sra/GovernoRegional/OGoverno/Secretarias/Structure/Equipa/Publicacoes, 
na parte reservada aos procedimentos concursais a decorrer, o Despacho n.º GS-197/SRA/2021, datado de 20 de dezembro, 
referente à alteração do júri do procedimento concursal comum referido em epígrafe. 
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Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, aos 21 de dezembro de 2021. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Daniela Rodrigues Olim 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 
 

Despacho n.º 531/2021 
 
Despacho n.º 32/2021 
Considerando que, nas ausências e impedimentos do Chefe do Gabinete, o mesmo é substituído por Adjunto ou outro 

membro do Gabinete, designado para o efeito pelo Secretário Regional, nos termos do n.º 5 do artigo 7.º, do Decreto 
Regulamentar Regional n.º 9/2020/M, de 20 de janeiro; 

Considerando que a Chefe do Gabinete, Licenciada Raquel João Martins da Silva, estará ausente durante o período de 21 a 
23 e de 28 a 30 dezembro, torna-se necessário designar o respetivo substituto; 

Assim, nos termos do n.º 5 do artigo 7.º, do citado Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2020/M, de 20 de janeiro, do 
Despacho n.º 369/2019, de 15 de outubro, publicado no JORAM, n.º 190, Série II, de 11 de novembro de 2019, e do Despacho 
n.º 490/2019, de 5 de dezembro, publicado no JORAM, n.º 211, Suplemento, II Série, de 10 de dezembro de 2019, determino: 

 
1 -  Designar, para substituição da Chefe do Gabinete, de 21 a 23 e de 28 a 30 de dezembro, o Adjunto Licenciado José 

Nuno Pestana, no qual delego as competências atribuídas pelo meu Despacho n.º 490/2019, de 5 de dezembro, 
publicado no JORAM, n.º 211, Suplemento, II Série, de 10 de dezembro. 

 
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, 21 dezembro de 2021. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS, João Pedro Castro Fino 
 
 

Aviso n.º 1017/2021 
 
Torna-se público que, na sequência de procedimento concursal, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado, com Alexandra Maria Gonçalves Freitas, autorizado por despacho de 18/11/2021 do Secretário 
Regional de Equipamentos e Infraestruturas, para ocupação de um posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior, 
na área de Design, no sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Equipamentos e 
Infraestruturas, afeto ao mapa de pessoal do Gabinete do Secretário Regional, sujeito a um período experimental de 180 dias, 
ficando a trabalhadora posicionada na 2ª posição remuneratória, a que corresponde o nível 15, na tabela remuneratória única 
dos trabalhadores que exercem funções públicas, com efeitos a 15 de dezembro de 2021. 

 
(Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas). 
 
Funchal, 20 de dezembro. 
 
PEL’A CHEFE DO GABINETE, José Nuno Pestana 
 
 

Aviso n.º 1018/2021 
 

Torna-se público que por despacho do Senhor Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, de 9 de dezembro de 2021, 
precedido de parecer prévio favorável do Senhor Secretário Regional das Finanças, foi autorizada a consolidação da mobilidade 
intercarreiras do trabalhador, Luis Filipe Gouveia Faria, detentor da categoria de Assistente Operacional, da carreira de Assistente 
Operacional, pertencente ao sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Equipamentos e 
Infraestruturas, afeto ao  mapa de pessoal da Direção Regional do Equipamento Social e Conservação, na categoria/carreira de 
Assistente Técnico, no mesmo mapa de pessoal, mantendo o posicionamento remuneratório auferido durante a situação de 
mobilidade (1ª posição remuneratória e o nível 5 da tabela remuneratória única), tendo sido o respetivo contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado celebrado a 15 de dezembro de 2021, com efeitos à mesma data. 

 
(Está isento de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas). 
 
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, 20 de dezembro de 2021. 
 
PEL’A CHEFE DO GABINETE, José Nuno Pestana 
 
 

Aviso n.º 1019/2021 
 
Torna-se público que, na sequência de procedimento concursal, foram celebrados contratos de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado com Mónica Teixeira Fernandes, Rossana Sofia Aguiar da Silva e Francisco António 
Cavaleiro Fernandes, autorizados por despacho de 10/12/2021 do Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, para 
ocupação de três postos de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior, na área de Direito, no sistema centralizado de 
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gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, afetos ao mapa de pessoal da Direção 
Regional de Planeamento, Recursos e Gestão de Obras Públicas, sujeitos a um período experimental de 180 dias, ficando os 
trabalhadores posicionados na 2ª posição remuneratória, a que corresponde o nível 15, na tabela remuneratória única dos 
trabalhadores que exercem funções públicas, com efeitos a 20 de dezembro de 2021. 

 
(Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas). 
 
Funchal, 20 de dezembro de 2021. 
 
PEL’A CHEFE DO GABINETE, José Nuno Pestana 
 
 

Aviso n.º 1020/2021 
 
Torna-se público que, na sequência de procedimento concursal, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado com João Lílio Gonçalves Quintal, autorizado por despacho de 10/12/2021 do Secretário Regional de 
Equipamentos e Infraestruturas, para ocupação de um posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional, na 
área de Carpinteiro, no sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Equipamentos e 
Infraestruturas, afeto ao mapa de pessoal da Direção Regional do Equipamento Social e Conservação, sujeito a um período 
experimental de 90 dias, ficando o trabalhador posicionado na 4ª posição remuneratória, a que corresponde o nível 4, na tabela 
remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções públicas, sem prejuízo da remuneração mínima mensal garantida 
para a RAM, com efeitos a 20 de dezembro de 2021.  

 
(Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas). 
 
Funchal, 20 de dezembro de 2021. 
 
PEL’A CHEFE DO GABINETE, José Nuno Pestana 
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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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