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SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS
PARLAMENTARES E EUROPEUS

Anexo do Despacho n.º 356/2017, de 24 de agosto
Nota Curricular

Despacho n.º 356/2017
Despacho n.º 71/2017
Considerando que o cargo de Chefe de Divisão de Formação de Contratos Públicos, cargo direção intermédia de
2.º grau, integrado no Gabinete de Contratação Pública, 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, previsto no n.º 1 do Despacho
n.º 468/2016, do Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus, publicado no JORAM, II Série,
n.º 223, em 21 de dezembro de 2016, que definiu a estrutura orgânica flexível daquela Direção Regional, 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 candidata, Mónica Carolina Sousa
Pereira, licenciado em Direito, para além de reunir todas as
condições legais necessárias ao provimento no cargo de
Chefe de Divisão de Formação de Contratos Públicos, possui a necessária experiência profissional e a formação académica específica para prosseguir as atribuições e objetivos
do serviço, 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, 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, da Técnica Superior, MÓNICA CAROLINA SOUSA PEREIRA, pertencente
ao sistema centralizado de gestão de recursos humanos da
Secretaria Regional dos Assuntos Parlamenteares e Europeus, afeta ao mapa de pessoal da Direção Regional de
Planeamento, Recursos e Gestão de Obras Públicas, para o
cargo de Chefe de Divisão de Formação de Contratos Públicos, cargo direção intermédia de 2.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 da designada.
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 SECRETARIO REGIONAL, Mário Sérgio Quaresma
Gonçalves Marques

Dados Biográficos:
Nome: Mónica Carolina de Sousa Pereira
Data de Nascimento: 17/11/1983
Habilitações Académicas
Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa, concluída em 2007
com média final de catorze valores.
Formação Profissional:
Curso de Formação “O novo Código dos Contratos
Públicos e os Códigos do Procedimento Administrativo e do Processo nos Tribunais Administrativos”, com duração de 12 horas, de 26/06/2017 a
27/06/2017;
Curso de Formação “Os atuais Códigos do Procedimento Administrativo, dos Contratos Públicos e
do Processo nos Tribunais Administrativos”, com
duração de 12 horas, de 21/03/2016 a 22/03/2016;
Curso de Formação “O contencioso administrativo”, com duração de 28 horas, de 15/07/2014 a
18/07/2014;
Curso de Formação “Responsabilidade Civil, Disciplinar, Criminal e Financeira na Administração
Pública”, com duração de 28 horas, 07/10/2013 a
10/10/2013
Curso de Formação “Contratos Públicos - A análise de propostas”, com duração de 28 horas, de
09/09/2013 a 12/09/2013
Curso de Formação “Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA) e sua regulamentação”, com duração de 14 horas, de 05/09/2013 a
06/09/2013
Curso de Formação “Código dos Contratos Públicos: A Execução dos Contratos”, com duração de
30 horas, de 24/10/2011 a 28/10/2011;
Curso de Formação “O Código dos Contratos Públicos”, com duração de 35 horas, de 23/05/2011 a
27/05/2011;
Participação no “Roadshow do Sistema Nacional
de Compras Públicas (SNCP)”, facultado pela
Agência Nacional de Compras Públicas, E.P.E., a
23/03/2010;
Curso de “Atualização em Direito do Trabalho”,
com duração de 40 horas, de 03/04/2009 a
23/05/2009, facultado pela Universidade Lusófona
do Porto e pelo Conselho Distrital da Madeira da
Ordem dos Advogados.
Experiência Profissional:
De 22/12/2016 até à presente data - Chefe de Divisão de Formação de Contratos Públicos da Direção
Regional de Planeamento, Recursos e Gestão de
Obras Públicas da Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus, em regime de comissão de serviço por um ano;
De 15/12/2010 até 22/12/2016, Técnica Superior
na área jurídica no Gabinete de Contratação Pública da atual Direção Regional de Planeamento, Recursos e Gestão de Obras Públicas, da Secretaria
Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus;
De 01/12/2009 até 30/11/2010, Jurista, em regime
de estágio profissional, no Gabinete de Contratação
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Pública da extinta Secretaria Regional do Equipamento Social;
De 01/09/2007 até 01/12/2009, Advogada em escritório de advogados, na qual desenvolveu e realizou os mais diversos trabalhos na área jurídica.

Principais Atividades Desenvolvidas:
Análise das peças dos diferentes tipos de procedimentos de contratação pública e membro de júri
nos mesmos;
Acompanhamento da tramitação de procedimentos
de contratação pública em diferentes plataformas
eletrónicas de contratação pública;
Formalização de diferentes tipos de contratos públicos, nomeadamente empreitadas de obras públicas, aquisição de serviços e aquisição bens móveis,
resultantes de procedimentos de contratação pública;
Acompanhamento de ações de fiscalização do Tribunal de Contas em matéria de contratos públicos
resultantes de procedimentos de contratação pública.
Funchal, 8 de agosto de 2017.
Despacho n.º 357/2017
Despacho n.º 72/2017
Considerando que o cargo de Chefe de Divisão de Contabilidade e Controlo Orçamental, cargo direção intermédia
de 2.º grau, integrado no Gabinete de Gestão e Controlo
Orçamental, 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, previsto no n.º 2 do Despacho
n.º 468/2016, do Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus, publicado no JORAM, II Série,
n.º 223, em 21 de dezembro de 2016, que definiu a estrutura
orgânica flexível daquela Direção Regional, 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, Pedro Gonçalo Rodrigues
Nunes, licenciado em Economia, para além de reunir todas
as condições legais necessárias ao provimento no cargo de
Chefe de Divisão de Contabilidade e Controlo Orçamental,
possui a necessária experiência profissional e a formação
académica específica para prosseguir as atribuições e objetivos do serviço, 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, 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 designa-

ção, em regime de comissão de serviço, do Técnico Superior, PEDRO GONÇALO RODRIGUES NUNES, 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 Chefe de Divisão de Contabilidade e Controlo
Orçamental, cargo direção intermédia de 2.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 SECRETARIO REGIONAL, Mário Sérgio Quaresma
Gonçalves Marques
Anexo do Despacho n.º 357/2017, de 24 de agosto
Nota curricular
Dados pessoais
Nome: Pedro Gonçalo Rodrigues Nunes
Data de Nascimento: 1 de julho de 1984
Naturalidade: Funchal
Habilitações académicas:
Licenciatura em Economia pela Universidade da
Madeira – (2002 a 2007);
Pós-Graduação em Fiscalidade pelo Instituto Superior de Administração e Gestão em parceria com a
PwC Portugal - Auditoria, Advisory e Fiscalidade
– (2012).
Experiência Profissional:
Estágio com a duração de 3 meses, na Empresa
Municipal Funchal 500 Anos, E.M, da Câmara
Municipal do Funchal, com início a 1 de novembro
de 2007. Entre as principais atividades desenvolvidas destacam-se o apoio técnico aos procedimentos
de contratação pública, a participação no planeamento e execução da estratégia de marketing, participação na gestão de projetos e na produção de
eventos culturais, colaboração no controlo orçamental, controlo de custos, stocks e vendas;
Estágio profissional público, através do Instituto de
Emprego da RAM, com a duração de nove meses,
com efeitos a partir de 2008/02/01, na área da economia, no Gabinete de Gestão e Controlo Orçamental, da então designada Secretaria Regional do
Equipamento Social;
Iniciou a carreira pública em março de 2009, no
Gabinete de Gestão e Controlo Orçamental da então designada Secretaria Regional do Equipamento
Social, onde desempenhou desde essa data até
2016/12/21, a função de Técnico Superior, sendo
as principais atividades desenvolvidas: apoio técnico na área da gestão orçamental e contabilidade
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pública, elaboração de pareceres e estudos económicos e financeiros, gestão e controlo financeiro de
contratos públicos (aquisição de bens, serviços e
empreitadas de obras públicas), análise e cabimentação de despesas públicas, gestão e controlo de
despesas plurianuais, processamento e registo contabilístico de documentos de despesa e, reportes financeiros, orçamentais e fiscais.
Desde 2016/12/22 até ao presente, exerce o cargo
de Chefe de Divisão de Contabilidade e Controlo
Orçamental, unidade orgânica flexível do Gabinete
de Gestão e Controlo Orçamental, da Direção Regional de Planeamento, Recursos e Gestão de
Obras Públicas, da Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus, em comissão de serviço pelo período de um ano, cujas principais funções são as seguintes: colaborar na preparação dos
projetos de orçamento de funcionamento da
DRPRGOP e da DRESC, controlo e acompanhamento da execução dos orçamentos da DRPRGOP
e da DRESC, coordenar e proceder à elaboração
dos reportes da DRPRGOP e da DRESC, entre os
quais o mapa da dívida, mapa dos pagamentos em
atraso, mapa da evolução dos pagamentos em atraso, mapa dos acordos de regularização de dívida,
reporte dos factorings e reporte dos compromissos
plurianuais, proceder à análise e coordenação do
processo de cabimentação orçamental e o registo
dos compromissos de todas as despesas dos serviços da DRPRGOP e da DRESC, coordenação e
acompanhamento do processamento das despesas
de empreitadas de obras públicas, de aquisição de
bens e serviços, bem como a sua escrituração contabilística.

Formação:
Conferência sobre a União Europeia promovida pela Universidade da Madeira - “Desenvolvimento do
conceito de ultraperiferia” - (2003);
Conferência sobre a União Europeia promovida pela Universidade da Madeira - “O n.º 2 do artigo
299 do Tratado que instituiu a Comunidade Europeia” - (2003);
Conferência sobre a União Europeia promovida pela Universidade da Madeira - “O ensino superior
nas regiões ultraperiféricas: situação e perspetivas
(RAM)” – (2003);
Seminário promovido pela Universidade da Madeira - “A parceria na História” – (2004);

-

Seminário promovido pela Universidade da Madeira em parceria com a ACCIF-CCIM - “Fórum Cidadãos” – (2007);
Curso de formação promovido pela DRAPL – “O
novo regime da Contratação Pública (CCP) –
– (2009);
Curso de formação promovido pela DRAPL – “O
Código dos Contratos Públicos – Regime substantivo e o contencioso dos contratos” – (2010);
MiniMBA promovido pelo Dr. Paulo de Vilhena,
Presidente da Oakmark Business Excelerators
Workshop promovido pela DRAPL – “Sistema de
Normalização Contabilística” – (2014);
Curso de formação promovido pela DRAPL – “A
aplicação do Plano Oficial de Contabilidade Pública” – (2014);
Curso de formação promovido pela DRAPMA –
– “Sistema de Normalização Contabilística – AP”
– – (2016);
Curso de formação promovido pela DRAPMA –
– “Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em
Atraso” – (2016);
Curso de formação promovido pela DRAPMA –
– “Sistema de Normalização Contabilística – AP”–
– (2017).

Funchal, 8 de agosto de 2017.
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
DIREÇÃO REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO
Aviso n.º 396/2017
Por despacho do Diretor Regional de Inovação e Gestão de 16 de agosto de 2017, foi autorizada a transição da
docente Maria Otília Fernandes de Abreu, da Escola Básica
e Secundária da Calheta, para a carreira de Técnico Superior, ficando posicionada entre a 4.ª e a 5.ª posição remuneratória e entre o 23.º e o 27.º nível remuneratório, da tabela
remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções
públicas, com efeitos a partir de 1 de setembro de 2017.
Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional
da Madeira do Tribunal de Contas.
Funchal, 18 de agosto de 2017.
O DIRETOR REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO, Carlos
Alberto de Freitas de Andrade
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CORRESPONDÊNCIA
Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção
Regional da Administração da Justiça.
PUBLICAÇÕES
Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:

EXEMPLAR

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.

ASSINATURAS

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: € 1,83 (IVA incluído)

