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SECRETARIAS REGIONAIS DAS FINANÇAS E DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA ECONOMIA,
TURISMO E CULTURA
Despacho conjunto n.º 110/2017
Nos termos do n.º 3 da Portaria n.º 99-A/2008, de 31 de
julho, alterada e republicada pela Portaria n.º 152/2015, de
28 de agosto, são homologados para vigorar na Região Autónoma da Madeira, a partir das 0 horas do dia 21 de agosto
de 2017 os seguintes preços máximos de venda ao público:
Gasolina Super sem chumbo IO 95 ........€ 1,432 por litro
Gasóleo Rodoviário ................................€ 1,148 por litro
Gasóleo colorido e marcado ...................€ 0,667 por litro
Assinado, em 18 de agosto de 2017.
O SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, Rui Manuel Teixeira Gonçalves
O SECRETÁRIO REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E
CULTURA, António Eduardo de Freitas Jesus

HUGO SÉRGIO TELES DE JESUS, pertencente ao sistema
centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria
Regional dos Assuntos Parlamenteares e Europeus, afeto ao
mapa de pessoal da Direção Regional de Planeamento, Recursos e Gestão de Obras Públicas, para o cargo de Diretor
do Gabinete de Pessoal e Administração, equiparado a diretor de serviços, cargo direção intermédia de 1.º grau, com
efeitos à data do presente despacho.
Esta despesa encontra-se cabimentada na rubrica: Secretaria 43, Capítulo 02, Divisão 01, Subdivisão 00, Classificação Económica 01.01.03.00.00, para o ano de 2017.
O presente despacho vai para publicação, acompanhado
do currículo do designado.
A presente designação não carece de fiscalização prévia
da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.
Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus, 8 de agosto de 2017.
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS, Mário Sérgio Quaresma Gonçalves
Marques
Anexo do Despacho n.º 350/2017, de 18 de agosto

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS
PARLAMENTARES E EUROPEUS
Despacho n.º 350/2017
Considerando que o cargo de Diretor do Gabinete de
Pessoal e Administração, equiparado a diretor de serviços,
cargo direção intermédia de 1.º grau, previsto no n.º 3 do
artigo 7.º da Portaria n.º 567/2016, de 15 de dezembro, que
estabelece a estrutura orgânica nuclear da Direção Regional
de Planeamento, Recursos e Gestão de Obras Públicas, encontra-se apenas assegurado pelo prazo de um ano, nos
termos do n.º 5 do art.º 3.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de Abril, alterado e republicado
pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 27/2006/M, de
14 de julho e 27/2016/M, de 6 de julho;
Considerando que, conforme determina aquele preceito,
foi aberto procedimento concursal com vista ao provimento
do titular daquele cargo, cujo aviso foi publicado no Jornal
Oficial da RAM, II Série, n.º 72, de 24 de abril de 2017;
Considerando que, na sequência dos procedimentos levados a efeito, nos termos da lei, para o provimento daquele
cargo, o júri nomeado para proceder ao procedimento concursal, concluiu que o candidato, Hugo Sérgio Teles de
Jesus, licenciado em Gestão e Administração Pública, para
além de reunir todas as condições legais necessárias ao provimento no cargo de Diretor do Gabinete de Pessoal e Administração, equiparado a diretor de serviços, possui a necessária experiência profissional e a formação específica
para prosseguir as atribuições e objetivos do serviço, bem
como experiência no exercício de funções inerentes ao cargo
posto a concurso, possuindo, deste modo, o perfil adequado
para o desempenho do mesmo cargo.
Assim, determino, nos termos do n.º 1 do art.º 20.º e dos
n.ºs 9 e 10 do art.º 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
na sua redação atual, conferida pela Lei n.º 64/2011, de 22
de dezembro, adaptada à RAM pelo Decreto Legislativo
Regional n.º 5/2004/M, de 22 de Abril e alterado e republicado pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 27/2006/M,
de 14 de julho e 27/2016/M, de 6 de julho, em conjugação
com o disposto nos n.ºs 11 a 14 do artigo 4.º-A e no n.º 6 do
artigo 5.º ambos do referido diploma regional, a designação,
em regime de comissão de serviço, do Técnico Superior,

Nota curricular
Nome: Hugo Sérgio Teles de Jesus
Habilitações Literárias:
Licenciado em Gestão e Administração Pública, na especialidade de Planeamento e Controlo de Gestão, pelo Instituto de Ciências Sociais e Políticas – Universidade Técnica de
Lisboa, com a média final de treze valores.
Formação Profissional Complementar:
Programa de Formação em Gestão Pública (FORGEP),
promovido pela Direção Regional de Administração Pública
e Local em parceria com o Instituto Nacional de Administração (INA) – 2009;
Formação de Mediadores de conflitos que habilita para a
prestação de serviços de mediação pública no âmbito do
sistema de mediação laboral, promovido pela Secretaria
Regional de Recursos Humanos em parceria com a CONSULMED – Associação Nacional de Resolução de Conflitos
– 2010.
Experiência Profissional:
Em 1999.07.21 – Ingressou na Secretaria Regional do
Equipamento Social e Ambiente, com a categoria de Técnico Superior de 2.ª Classe, Estagiário em regime de Contrato
de Provimento.
Em 2000.10.11 – Nomeação definitiva na categoria de
Técnico Superior de 2.ª Classe após conclusão do estágio
necessário ao ingresso nesta categoria.
Em 2002.10.22 – Nomeação definitiva na categoria de
Técnico Superior de 1.ª Classe.
Em 2006.01.02 – Nomeação definitiva na categoria de
Técnico Superior Principal.
Em 2008.08.11 – Nomeação em regime de comissão de
serviço por um ano no cargo de Chefe de Divisão de Administração e de Organização na extinta Secretaria Regional do
Equipamento Social.
Em 2008.12.30 – Nomeação definitiva na categoria de
Assessor.
Em 2009.07.10 – Nomeação em regime de comissão de
serviço, por um período de 3 anos, na sequência de proce-
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dimento concursal, para o cargo de Chefe de Divisão de
Administração e de Organização.
De 2012.07.10 a 2012.10.07 - Gestão corrente no cargo
de Chefe de Divisão de Administração e de Organização.
Em 2012.12.03 – Designação em regime de substituição
no cargo de Chefe de Divisão de Pessoal e Administração
do Gabinete de Administração, Pessoal e Controlo Orçamental, na extinta Vice-presidência do Governo Regional.
De 2013.05.02 a 2016.12.15 - Designação em regime de
comissão de serviço no cargo de Chefe de Divisão de Pessoal e Administração do Gabinete de Administração, Pessoal e
Controlo Orçamental da Direção Regional de Planeamento,
Recursos e Gestão de Obras Públicas na extinta Vicepresidência do Governo Regional, atual Secretaria Regional
dos Assuntos Parlamentares e Europeus.
De 2016.12.16 até à presente data - Designação em regime de comissão de serviço por um ano, no cargo de Diretor do Gabinete de Pessoal e Administração da Direção
Regional de Planeamento, Recursos e Gestão de Obras Públicas da Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e
Europeus.
Atividades Desenvolvidas:
Coordenação e gestão dos recursos humanos.
Elaboração de procedimentos de aquisição de bens e serviços.
Desempenho de funções de coordenação relacionadas
com a recepção, classificação, registo, encaminhamento e
arquivo do expediente, bem como de gestão documental.
Formação Profissional:
Participação em diversos cursos de formação, nomeadamente nas áreas do Regime Geral da Função Pública e da
Qualidade e Modernização da Administração Pública.
Funchal, 08 de agosto de 2017.

ao abrigo do artigo 8.º da mencionada Portaria, com efeitos
a 27 de outubro de 2017.
Funchal, 17 de agosto de 2017.
O CHEFE DE GABINETE, Alfredo Fernandes
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Aviso n.º 392/2017
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo
36.º da Portaria n.º 83 A/2009, de 22 de janeiro, alterada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, após homologação a 14 de agosto de 2017, pela Chefe do Gabinete, por
delegação de poderes do Secretário Regional das Finanças e
da Administração Pública, conforme despacho n.º 273/2015,
publicado no Jornal Oficial, II Série, n.º 99, de 2 de junho,
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 Arquitetura, destinado ao
preenchimento de um posto de trabalho previsto no mapa de
pessoal da Direção Regional do Património e de Gestão dos
Serviços Partilhados (DRPaGeSP), da Secretaria Regional
das Finanças e da Administração Pública (SRF), aberto pelo
Aviso n.º 416/2016, publicado no Jornal Oficial da Região
Autónoma da Madeira (JORAM), II Série, n.º 225, de 27 de
dezembro.
Lista Unitária de Ordenação Final

Aviso n.º 391/2017
Ao abrigo do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, atualmente alterada e republicada pela Lei 64/2011,
de 22 de dezembro, adaptada à RAM pelo Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado e republicado pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 27/2006/M,
de 14 de julho e 27/2016/M, de 6 de julho, por despacho do
Senhor Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e
Europeus, de 08 de agosto de 2017, foi renovada a comissão
de serviço do Doutor Sérgio da Silva Lopes, no cargo de
Diretor de Serviços de Hidráulica Fluvial, cargo de direção
intermédia de 1.º grau, atualmente previsto no n.º 3 do artigo
6.º da Portaria n.º 118/2016, de 22 de março, retificada e
republicada pela Declaração de Retificação n.º 11/2016, de 5
de abril, produzida na sequência do Decreto Regulamentar
Regional n.º 4/2016/M, de 28 de janeiro, que aprova a estrutura orgânica da Direção Regional do Equipamento Social e
Conservação, comissão de serviço expressamente mantida

Candidato Aprovado
Ana Isabel Rego de França Dória ............... 15,65 valores
Candidatos Excluídos
Ana Sofia Jesus do Nascimento ................................... a)
Herberto Honório Rodrigues Correia ........................... a)
Lúcia da Costa de Freitas ............................................ b)
Nádia Ramos Mendes ................................................... b)
Susana Fernandes Freitas ............................................. b)
a)
b)

Candidatos excluídos por falta de comparência à
Prova de Conhecimentos.
Candidato excluído por desistência na Prova de Conhecimentos.

Secretaria Regional das Finanças e da Administração
Pública, 17 de agosto de 2017.
PEL’O CHEFE DO GABINETE, Maria José Araújo
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

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
Duas laudas.................... € 17,34 cada
Três laudas..................... € 28,66 cada
Quatro laudas ................. € 30,56 cada
Cinco laudas .................. € 31,74 cada
Seis ou mais laudas ........ € 38,56 cada

€ 15,91;
€ 34,68;
€ 85,98;
€ 122,24;
€ 158,70;
€ 231,36

A estes valores acresce o imposto devido.

Números e Suplementos - Preço por página € 0,29
Anual
Uma Série .............................. € 27,66
Duas Séries ............................ € 52,38
Três Séries ............................. € 63,78
Completa ............................... € 74,98

Semestral
€ 13,75;
€ 26,28;
€ 31,95;
€ 37,19.

A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de janeiro) e o imposto devido.

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

Preço deste número: € 1,22 (IVA incluído)

