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SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Despacho n.º 259/2017
Considerando que a Portaria n.º 219/2017, de 26 de junho,
alterou a Portaria n.º 30/2016, de 21 de janeiro, que aprovou a
estrutura nuclear da Direção Regional do Orçamento e Tesouro,
e procedeu à criação de uma nova unidade orgânica, a Direção
de Serviço de Estudos e Controlo Orçamental;
Considerando que em conformidade com o estabelecido no
artigo 8.º- A da Portaria n.º 219/2017, de 26 de junho, a Direção
de Serviço de Estudos e Controlo Orçamental é dirigida por um
Diretor de Serviços, cargo de direção intermédia de 1.º grau;
Considerando que, até ao provimento daquele cargo de direção, se torna necessário assegurar o funcionamento daquele
serviço;
Considerando que o licenciado em economia, Hugo Duarte Araújo da Costa, Técnico Superior desta Secretaria
Regional, possui os requisitos exigidos ao exercício das
funções inerentes ao cargo dirigente;
Considerando ainda que, face às suas qualificações e experiência profissional, é de toda a conveniência da administração que o referido Técnico Superior exerça o cargo de
Diretor de Serviços de Estudo e Controlo Orçamental, em
regime de substituição.
Ao abrigo do disposto no artigo 8.º-A da Portaria
n.º 30/2016, de 21 de janeiro, alterada pela Portaria
n.º 219/2017, de 26 de junho, nos artigos 3.º-A e 5.º-B do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 27/2006/M, de
14 de julho, e 27/2016, de 6 de julho, e no artigo 27.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 51/2005, de
30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3 B/2010, de 28
de abril, 64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto, e 128/2015, de 3 de setembro, determino:
1 – Nomear o licenciado Hugo Duarte Araújo da Costa,
Técnico Superior desta Secretaria Regional, em regime de substituição, no cargo de Diretor de Serviços de
Estudo e Controlo Orçamental, da Direção Regional
do Orçamento e Tesouro, da Secretaria Regional das
Finanças e da Administração Pública, previsto no artigo 8.º-A da Portaria n.º 30/2016, de 21 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 219/2017, de 26 de junho.
2 – O presente despacho produz efeitos a 23 de agosto de
2017.
A presente despesa tem cabimento orçamental na Secretaria 44, Capítulo 01, Divisão 02, Subdivisão 01, Classificação Económica 01.01.03, 01.01.11, D.01.01.14.SF,
D.01.01.14.SN e 01.03.05.A0.A0.
Secretaria Regional das Finanças e da Administração
Pública,23 de agosto de 2017.
O SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, Rui Manuel Teixeira Gonçalves
Anexo do Despacho n.º 259/2017, de 29 de agosto
Nota curricular
Dados pessoais:
Nome: Hugo Duarte Araújo da Costa
Data de Nascimento: 11-03-1976
Nacionalidade Portuguesa
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Formação:
Licenciatura em Economia pela Universidade da Beira
Interior;
Diversos cursos/ações de formação no âmbito das atividades desenvolvidas.
Experiência profissional:
Julho 2003 a Março 2004 - Estágio profissional na Secretaria Regional do Plano e Finanças, em particular na
Direção Regional de Planeamento e Finanças, onde desempenhei funções na área do planeamento económico;
Abril 2004 a Novembro 2007 – Quadro técnico superior
da Secretaria Regional do Plano e Finanças, na Direção
Regional de Planeamento e Finanças, tendo desempenhado
funções na área do planeamento económico, designadamente através da participação de diversos estudos, da elaboração
do PDES 2007-2013, e da preparação dos PIDDARES 2005
a 2008.
Dezembro 2007 a Junho de 2012 – Quadro técnico superior da Secretaria Regional do Plano e Finanças, no Instituto
de Desenvolvimento Regional, tendo desempenhado funções na área do planeamento económico, designadamente
através da participação de diversos estudos, do acompanhamento do PDES 2007-2013, da preparação dos PIDDARES
2009 a 2012 e da participação na elaboração de relatórios do
INTERVIR+ e RUMOS.
Julho 2012 a Fevereiro 2013 – Quadro técnico superior
em mobilidade interna em funções na Direção Regional do
Orçamento e Contabilidade, tendo desempenhado funções
na área dos estudos e consultoria orçamental, designadamente acompanhar a execução orçamental e tratar da informação contida no sistema de informação, providenciando a
elaboração de mapas e relatórios de controlo orçamental
para apoio às decisões; Proceder à análise da execução orçamental, da administração regional, elaborar e coordenar a
divulgação da síntese de execução orçamental, designadamente através da elaboração dos boletins de execução orçamental da DROC, publicados no decurso do cumprimento
da medida 4 do PAEF; assegurar a resposta a pedidos de
informação orçamental; Participar na elaboração da proposta
do Orçamentos Regional de 2013 e Orçamento Retificativo
2013; Participar na elaboração da Conta da Região2012.
Março de 2013 - atualidade – Quadro técnico superior da
Secretaria Regional do Plano e Finanças, na Direção Regional de Contabilidade, tendo desempenhado, também, funções de chefe de divisão na atual Divisão de Estudos e Consultoria Orçamental.
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E
RECURSOS NATURAIS
Aviso n.º 398/2017
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo
36.º da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação
conferida pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, após
homologação de 23 de agosto de 2017, de Sua Excelência a
Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, torna-se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal comum, destinado a trabalhadores com ou sem vínculo de emprego público, titulares
de licenciatura em Direito, para preenchimento, mediante a
constituição de vínculo de emprego público, na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de um posto de trabalho previsto e não ocupado
na categoria e carreira de Técnico Superior, abrangido pelo
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Regime Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da
Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, a
afetar ao mapa de pessoal da Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, aberto pelo aviso
n.º 406/2016, publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, II Série, n.º 222, de 16 de dezembro de
2016.
Mais se informa que a referida lista unitária de ordenação final encontra-se afixada no placard existente nas instalações da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, localizado à Rua Dr. Pestana Júnior, n.º 6, 5.ºandar,
Funchal, e disponibilizada na página eletrónica desta Secretaria, em http://www.madeira.gov.pt/sra/Estrutura/RH-eRecrutamento.
Lista unitária de ordenação final
Candidatos

Ordenação

1º

2º

3º

Aprovados
Lia Benedita Martins de
Freitas
Mónica José Gonçalves
Pita
Rosa Marina de
Castro da Silva
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Classificação Observações

14,73

14,40

13,24

-

-

Andrade
Carlota Alexandra
Rodrigues Carvalho

b)

Diogo Serrão Freitas

a)

-

Edgar Nuno Freitas
Rodrigues

b)

-

-

-

-

-

-

-

a)

-

Pires Gouveia

-

Candidatos Excluídos
Ana Filipa Figueira

Dália Conceição Bica

b)
c)

Luís Augusto da Graça
Fernandes
Ruben Wilson Gomes
Andrade
Rui Filipe Camacho
Silva
Sara Sofia Fernandes
Bettencourt
Susana Raquel
Granito Cró
Tânia Patrícia de
Freitas Andrade
Zita Dorina Mendonça
Sousa

b)

b)

a)

c)

b)

b)

b)

Excluído(a) por ter obtido classificação inferior a 9,5 valores no método de seleção prova de conhecimentos
Excluído(a) por ter faltado à prova de conhecimentos
Excluído(a) por ter faltado à avaliação psicológica

b)

a)

Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais,
aos 24 dias de agosto de 2017.
A CHEFE DO GABINETE, Júlia Isabel Vieira Lopes
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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)

