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Assuntos Parlamentares, criando o Gabinete Jurídico para apoio em matérias de 
natureza económico-financeira. 
 
Aviso n.º 50/2021 
Autoriza a renovação da comissão de serviço do Dr. António Carlos Pereira César de 
Faria, no cargo de Diretor de Serviços de Informação e Análise Contabilística, da 
Direção Regional do Orçamento e Tesouro. 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Despacho n.º 71/2021 
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Aviso n.º 51/2021 

Afixação da lista dos candidatos admitidos e excluídos  ao procedimento comum 
destinado a candidatos com vínculo de emprego público por tempo indeterminado, 
com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego público para o 
recrutamento na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado de 6 postos de trabalho previstos e não ocupados na carreira e 
categoria de Técnico Superior, afetos ao mapa de pessoal do Gabinete do Secretário 
Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, conforme aviso publicado no Jornal 
Oficial da Região Autónoma da Madeira n.º 240, II Série, de 23 de dezembro de 
2020. 
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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E 
DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES 

 
Despacho n.º 70/2021 

 
A Portaria n.º 125/2020, de 14 de abril, alterada pela 

Portaria n.º 13/2021, de 25 de janeiro, aprovou a estrutura 
nuclear do Gabinete da Vice-Presidência do Governo e dos 
Assuntos Parlamentares, encontrando-se aí prevista uma 
unidade flexível. 

Impõe-se agora definir a estrutura flexível a criar no 
seio do Gabinete Jurídico, para apoio em matérias de 
natureza económico-financeira. 

Assim, nos termos do disposto no n.º 5 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 determino o seguinte: 

 
Artigo 1.º 

Objeto 
 
O presente despacho aprova a estrutura flexível do 

Gabinete da Vice-Presidência do Governo e dos Assuntos 
Parlamentares, abreviadamente designado por GVP. 

 
Artigo 2.º 

Divisão de apoio jurídico económico-financeira 
 
1 -  A Divisão de apoio jurídico económico-financeira, 

adiante designada por DJEF, que tem por missão 
assegurar o apoio técnico jurídico no âmbito das 
empresas públicas tuteladas pela VP, bem como da 
função de acionista da Região e na área das 
finanças públicas. 

 
2 -  São atribuições da DJEF na área das suas 

competências:  
a)  Elaborar estudos e emitir pareceres jurídicos 

especialmente na área económico/financeira; 
b)  Elaborar e proceder a verificação de atos e 

contratos que lhe sejam submetidos; 
c)  Promover o acompanhamento jurídico dos 

contratos; 

d)  Emitir pareceres e colaborar na elaboração de 
projetos e propostas de diplomas, 
regulamentos e despachos;  

e)  Coordenar e apoiar procedimentos legais 
relativos a contratação pública que lhe sejam 
submetidos; 

f)  Executar as demais competências que dentro 
da sua área funcional lhe sejam superiormente 
atribuídas. 

 
3 -  A DJEF é dirigida por um chefe de divisão, cargo 

de direção intermédia de 2.º grau e funciona na 
dependência direta do Gabinete Jurídico. 

 
Artigo 3.º 

Entrada em vigor 
 
O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação. 
 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos 

Parlamentares, 10 de fevereiro de 20201. 
 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL E DOS 

ASSUNTOS PARLAMENTARES, Pedro Miguel Amaro de 
Bettencourt Calado 

 
 

Aviso n.º 50/2021 
 

Por Despacho de Sua Excelência o Vice-Presidente do 
Governo, datado de 3 de dezembro de 2020, foi autorizada 
a renovação da comissão de serviço do Dr. António Carlos 
Pereira César de Faria, no cargo de Diretor de Serviços de 
Informação e Análise Contabilística, da Direção Regional 
do Orçamento e Tesouro, com efeitos a partir de 
01/02/2021. 

 
Vice-Presidência do Governo e dos Assuntos Parlamen-

tares, 1 de fevereiro de 2021. 
 
O CHEFE DE GABINETE, Luís Nuno Rebelo Fernandes de 

Olim

 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

Despacho n.º 71/2021 
 

Considerando que a realização de determinadas despesas correntes pela Direção Regional de Educação, e atendendo ao seu 
carácter de urgência de liquidação, não se coaduna com o sistema de processamento vigente. 

Considerando que tais condicionalismos têm vindo a ser superados com a criação de um Fundo de Maneio. 
Nestes termos, determina-se a criação de um Fundo de Maneio à guarda do Assistente Técnico Vitor Augusto Fernandes 

Bettencourt, no valor de € 510,00 (quinhentos e dez euros). 
Esta importância tem cabimento nas diversas rubricas orçamentais que se indicam: 

 

Centro Financeiro Centro Custos Fundos C. Orgânica Area 

M100420 M100A46100 5381000022 SEC.45 Cap.01 Div.02.SD.02 098 

 

D.02.01.20.00.00 80€ 

D.02.01.21.O0.00 120€ 



17 de fevereiro de 2021 
Número 29 

3 

 

D.02.02.10.Z0.00 100€ 

D.02.02.17.A0.00 210€ 

 
Este despacho produz efeitos a partir de 28 de janeiro de 2021. 

 
Funchal, 29 de janeiro de 2021.  
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho 
 
 

Aviso n.º 51/2021 
 

Nos termos do n.º 2 do artigo 24.º da Portaria 
n.º 125-A/2019, de 30 de abril, tornam-se públicas a lista 
dos candidatos admitidos e excluídos  ao procedimento 
comum destinado a candidatos com vínculo de emprego 
público por tempo indeterminado, com vínculo de emprego 
público a termo ou sem vínculo de emprego público para o 
recrutamento na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado de 6 postos de 
trabalho previstos e não ocupados na carreira e categoria de 
Técnico Superior, afetos ao mapa de pessoal do Gabinete 
do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 
conforme aviso publicado no Jornal Oficial da Região 

Autónoma da Madeira n.º 240, II Série, de 23 de dezembro 
de 2020. 

A lista dos candidatos admitidos está disponível para 
consulta no placard da receção do Gabinete do Secretário, 
sita ao Avenida Zarco, Edifício do Governo Regional 9004-
528 Funchal, bem como no site oficial deste Gabinete. 

(https://www.madeira.gov.pt/gsre/Estrutura/GSRE/OGa
binete/InstrumentosGestao ). 

 
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 

4 de fevereiro de 2021. 
 
A CHEFE DE GABINETE, Ana Odília Franco de Gouveia 

Figueiredo 
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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: € 1,22 (IVA incluído) 
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