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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO

Despacho n.º 262/2018

DIREÇÃO REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO

Considerando que importa assegurar a necessidade do
Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ, IP-RAM), da
Secretaria Regional de Educação, de proceder à contratação
de formadores externos com vista a viabilizar o normal
desenvolvimento das ações de formação profissional que
promove, quer pelo Centro de Formação Profissional da
Madeira (CFPM), quer pela Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes (EPFF), e ainda assegurar os processos de
reconhecimento, validação e certificação de competências
promovidos pelo Centro Qualifica.
Nesse sentido, foi formulado pela Secretaria Regional de
Educação o pedido de autorização excecional, dirigido ao
membro do Governo Regional responsável pela área das
finanças e da Administração Pública, com vista à celebração
de um máximo de 104 contratos de aquisição de serviços de
formadores, os quais mereceram o respetivo consentimento.
A Portaria n.º 207/2015, de 3 de novembro, prevê que a autorização excecional para a celebração de um número máximo
de contratos de aquisição de serviços reveste a forma de despacho do membro do governo responsável pela área das finanças
e da Administração Pública e deve ser publicitado na II Série
do Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira.
Considerando ainda que, em conformidade com o previsto
no artigo 2.º do Anexo A ao Decreto Regulamentar Regional
n.º 7/2018/M, de 14 de maio, à Vice-Presidência do Governo
Regional são cometidas as atribuições referentes aos setores das
Finanças e da Administração Pública.
Nestes termos, ao abrigo do n.º 2 do artigo 6.º da Portaria
n.º 207/2015, de 3 de novembro, determina-se o seguinte:

Aviso n.º 186/2018

1 - Autorizar a celebração de um máximo de 104 contratos de aquisição de serviços de formadores, pelo
Instituto para a Qualificação, IP-RAM, durante o
período compreendido entre o mês de setembro de
2018 e o mês de julho de 2019.
2 - A presente autorização foi precedida da autorização
da Vice-Presidência do Governo Regional, obtido
na sequência do pedido de autorização excecional
solicitado pela Secretaria Regional de Educação,
formulado em harmonia com o previsto no artigo
3.º da Portaria n.º 207/2015, de 3 de novembro.
Vice-Presidência do Governo Regional, em 28 de junho de
2018.
O VICE-PRESIDENTE, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt
Calado

Por despacho de 2018/07/24, do Diretor Regional de
Inovação e Gestão, no uso da delegação de competências
prevista no ponto 1.4 do Despacho n.º 413/2017, de 26/10,
do Secretário Regional de Educação publicado no JORAM
n.º 186, II Série, Suplemento, de 27 de outubro de 2017, foi
autorizada a consolidação da mobilidade na categoria em
diferente área de atividade, à trabalhadora ANA MARIBEL
VIEIRA JESUS GOUVEIA, assistente técnico (área de apoio
geral) do mapa de pessoal da Área Escolar de Santa Cruz,
afeta à Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Assomada, para o mapa de pessoal da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz para exercer funções de assistente técnico (área de apoio administrativo), com efeitos a 01 de agosto
de 2018, ficando na 2.ª posição remuneratória e no nível 7
da categoria/carreira de assistente técnico.
Por despacho de 2018/07/27, do Diretor Regional de
Inovação e Gestão, no uso da delegação de competências
prevista no ponto 1.4 do Despacho n.º 413/2017, de 26/10,
do Secretário Regional de Educação publicado no JORAM
n.º 186, II Série, Suplemento, de 27 de outubro de 2017, foi
autorizada a consolidação da mobilidade na categoria, à
trabalhadora ROSA DA CONCEIÇÃO DA COSTA GOUVEIA,
assistente operacional (área de apoio geral) do mapa de
pessoal da Área Escolar de Machico, afeta à Escola Básica
do 1.º Ciclo com Pré-Escolar de Maroços, para o mapa de
pessoal da Delegação Escolar de Machico, com efeitos a 01
de agosto de 2018, ficando na 6.ª posição remuneratória e no
nível 6 da categoria/carreira de assistente operacional.
Por despacho de 2018/07/31, do Diretor Regional de
Inovação e Gestão, no uso da delegação de competências
prevista no ponto 1.4 do Despacho n.º 413/2017, de 26/10,
do Secretário Regional de Educação publicado no JORAM
n.º 186, II Série, Suplemento, de 27 de outubro de 2017, foi
autorizada a consolidação da mobilidade na categoria, à
trabalhadora ANA MARIA MELIM JARDIM, assistente operacional (área de apoio educativo) do mapa de pessoal da
Área Escolar do Porto Santo, afeta à Escola Básica do 1.º
Ciclo com Pré-Escolar e Creche de Campo de Baixo, para
exercer funções na área da lavandaria, com efeitos a 01 de
setembro de 2018, no mesmo estabelecimento de educação e
ensino, o qual passa a designar-se, também na mesma data,
Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche do
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Porto Santo, ficando na 9.ª posição remuneratória e nível 9
da categoria/carreira de assistente operacional.
Não carece de visto prévio da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.
Funchal, 29 de junho de 2018.
O DIRETOR REGIONAL, António José de Carvalho Lucas
Aviso n.º 187/2018
Por meu despacho de 12 de julho de 2018, ao abrigo da
competência delegada prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 413/2017, de 26 de outubro, do Secretário Regional de
Educação, publicado no JORAM n.º 186 - Suplemento, II
Série, de 27 de outubro, foi autorizada a consolidação da
mobilidade intercarreiras à Assistente Operacional Nélia
Maria Abreu de Gouveia Rodrigues, para a carreira/categoria de Assistente Técnico, do mapa de pessoal da
Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva,
com efeitos a 1 de agosto de 2018, nos termos e ao abrigo
do disposto no artigo 99.º-A da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, ficando posicionada na 1.ª posição remuneratória e
nível remuneratório 5 da carreira de Assistente Técnico.
Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da
Madeira do Tribunal de Contas.
Funchal, 18 de julho de 2018.
O DIRETOR REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO, António
José de Carvalho Lucas
Aviso n.º 188/2018
Na sequência de procedimento concursal comum e no
uso da delegação de competências previstas no ponto 1.7 do
Despacho n.º 413/2017, de 26 de outubro, do Secretário
Regional de Educação, publicado no JORAM n.º 186, II
Série, de 27 de outubro, foram celebrados contratos de trabalho por tempo indeterminado com Fábio Armando Franco
Martins e Diana Leonor Garcês Costa para a carreira/categoria de Técnico Superior do mapa de pessoal da
Direção Regional de Educação, com início a 01 de junho de
2018, nos termos da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da
Madeira do Tribunal de Contas.
Funchal, 31 de julho de 2018.
O DIRETOR REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO, António
José de Carvalho Lucas
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E
PESCAS
DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA
Despacho n.º 263/2018
Despacho n.º GS-99/SRAP/2018
Torna-se público, ao abrigo do ao abrigo do disposto nos
n.ºs 1 e 2 do artigo 44.º e no artigo 46.º do Código do Proce-

dimento Administrativo, n.º 3 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 22/2015/M, de 16 de dezembro, do
n.º 2 do artigo 9.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, adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo
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/M, de 6 de julho e
do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro,
alínea a) artigo 25.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro e no artigo 109.º do Código
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua última redação
1 - Delegar no Dr. Daniel Alexandre Maia Bravo da
Mata, Diretor de Serviços de Alimentação e Veterinária da Direção Regional de Agricultura, entre os
dias 13 a 29 de agosto de 2018, as seguintes competências:
a) Autorizar despesas no âmbito de procedimentos de contratação pública, nos termos da alínea a) artigo 25.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, com observância das formalidades legais, até ao montante de 100.000(euro) (cem mil euros);
b) Todas as competências atribuídas pelo Código
dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na
sua última redação, necessárias à prática de
todos os atos a realizar no âmbito da contratação pública, ao abrigo do disposto no n.º 1 do
artigo 109.º do CCP.
2 - O presente despacho tem efeitos a partir de 13 de
agosto de 2018.
Direção Regional de Agricultura, aos 10 de agosto de
2018.
O DIRETOR REGIONAL DE AGRICULTURA, António Paulo
Sousa Franco Santos
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E
RECURSOS NATURAIS
Aviso n.º 189/2018
Pelo Despacho n.º 39/SRA/2018, de 2 de agosto, da Excelentíssima Senhora Secretária Regional do Ambiente e
Recursos Naturais, foi concluído com sucesso o período
experimental a que esteve sujeito o trabalhador Duarte Filipe Silva Rodrigues, na categoria e carreira de Técnico Superior, abrangido pelo Regime Centralizado de Gestão de
Recursos Humanos da Secretaria Regional do Ambiente e
Recursos Naturais, ficando o trabalhador afeto à Direção
Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, nos
termos dos n.ºs 4 e 5 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, alterada pelas Leis n.ºs 82-B/2014, de 31 de
dezembro, 84/2015, de 7 de agosto, 18/2016, de 20 de junho, 42/2016, de 28 de dezembro, 25/2017, de 30 de maio,
70/2017, de 14 de agosto, e 73/2017, de 16 de agosto.
Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais,
aos 9 de agosto de 2018.
O ADJUNTO DO GABINETE, Celso Orlando Neves Figueira
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Torna-se público que pelo Despacho n.º 43/SRA/2018,
de 8 de agosto, da Excelentíssima Senhora Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, foi concluído sem
sucesso o período experimental a que esteve sujeita a trabalhadora Lia Benedita Martins de Freitas, na categoria e carreira de Técnico Superior, abrangida pelo Regime Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, afeta à Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, posicionada
na 2.ª posição remuneratória da carreira de Técnico Superior
e no nível 15 da tabela remuneratória única, de acordo com
o disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas aprovada em anexo à Lei

13 de agosto de 2018

n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada pelas Leis n.ºs 82-B/2014, de 31 de dezembro, 84/2015, de 7 de agosto,
18/2016, de 20 de junho, 42/2016, de 28 de dezembro,
25/2017, de 30 de maio, 70/2017, de 14 de agosto, 73/2017,
de 16 de agosto, em virtude de a trabalhadora ter obtido uma
avaliação inferior a 14 valores.
Nos termos do n.º 3 do artigo 45.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas o vínculo de emprego público da
referida trabalhadora cessou no dia 10 de agosto de 2018,
inclusive.
Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais,
aos 10 de agosto de 2018.
O ADJUNTO DO GABINETE, Celso Orlando Neves Figueira
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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

Departamento do Jornal Oficial
Departamento do Jornal Oficial
Número 181952/02

Preço deste número: € 1,83 (IVA incluído)

