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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E 

DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES 
 

Declaração de retificação n.º 67/2019 
 

Por ter saído com inexatidão no JORAM, II Série, n.º 194, 
de 15 de novembro, o Despacho Conjunto n.º 152/2019, que 
procede à nomeação, em regime de comissão de serviço, pelo 
período de três anos, no cargo de Diretor Regional dos 
Assuntos Europeus e Cooperação Externa, a licenciada em 
Direito Maria Fernanda Dias Cardoso, retifica-se o seguinte: 

 
Na parte final do Despacho Conjunto n.º 152/2019, onde 

se lê: 
“A presente despesa tem cabimento orçamental na 

Secretaria 43, Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão 01, 
Classificação Económica D.01.01.01.00.00, 
D.01.01.03.00.00, D.01.01.05.00.00, D.01.01.09.00.00, 
D.01.01.11.00.00, D.01.01.12.00.00, D.01.01.13.00.00, 
D.01.01.14.SF.00, D.01.01.14.SN.00, D.01.02.02.00.00, 
D.01.02.04.00.00, D.01.02.11.00.00, D.01.02.14.A0.00, 
D.01.02.14.B0.00, D.01.03.05.A0.A0, D.01.03.05.A0.B0 e 
D.01.03.08.00.00” 

 
Deverá ler-se: 
“A presente despesa tem cabimento orçamental na 

Secretaria 50, Capítulo 01, Divisão 04, Subdivisão 00, 
classificação económica D.01.01.03.00.00, 
D.01.01.11.00.00, D.01.01.13.00.00, D.01.03.A0.A0 e 
D.01.01.14.SN.00.” 

 
Vice-Presidência do Governo Regional, aos 25 dias do 

mês de novembro de 2019. 
 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL E DOS 

ASSUNTOS PARLAMENTARES, Pedro Miguel Amaro de 
Bettencourt Calado 

 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL E DOS 

ASSUNTOS PARLAMENTARES, Pedro Miguel Amaro de 
Bettencourt Calado 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 
 

Despacho n.º 465/2019 
 

Considerando que a Portaria n.º 312/2016, de 1 de 
setembro, aprova a estrutura nuclear da Autoridade Regional 
das Atividades Económicas (ARAE); 

Considerando que a ARAE, compreende, enquanto 
unidade orgânica nuclear, a Direção de Serviços de Inspeção 
(DSI); 

Considerando que, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º da 
citada Portaria, a DSI é dirigida por um diretor de serviços, 
cargo de direção intermédia de 1.º grau; 

Considerando que, o anterior titular cessou funções, com 
efeitos a 25 de novembro de 2019, o que gerou a vacatura do 
lugar; 

Considerando que, até ao provimento do cargo de 
direção em apreço, se torna necessário assegurar o 
funcionamento daquele serviço; 

Considerando que o Inspetor Superior, da Autoridade 
Regional das Atividades Económicas, Luís Filipe Freitas 

Santos, licenciado em Ciências da Cultura, 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 Inspetor Superior exerça o 
cargo de Diretor de Serviços de Inspeção, em regime de 
substituição. 

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º da Portaria 
n.º 312/2016, de 1 de setembro, 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 Inspetor Superior, da Autoridade Regional 

das Atividades Económicas, Luís Filipe Freitas 
Santos, em regime de substituição, no cargo de 
Diretor de Serviços de Inspeção, previsto no n.º 2 do 
artigo 3.º da Portaria n.º 312/2016, de 1 de setembro. 

 
2 -  O presente despacho produz efeitos a 26 de novembro 

de 2019. 
 
Esta despesa tem cabimento orçamental na Secretaria 43, 

Capítulo 01, Divisão 06, Subdivisão 00, Classificação 
Económica D.01.01.03.00.00, D.01.01.11.00.00, 
D.01.01.12.00.00, D.01.01.13.00.00 e D.01.03.05.A0.A0. 

 
Secretaria Regional de Economia, 26 de novembro de 

2019. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE ECONOMIA, Rui Miguel da 

Silva Barreto 
 
 
Anexo do Despacho n.º 465/2019, de 28 de novembro 

 
Nota Curricular 

 
Dados Pessoais: 
Nome: Luís Filipe de Freitas Santos 
Data de Nascimento: 05/05/1980 
 
Habilitações Académicas: 
Licenciatura em Ciências da Cultura - Universidade da 

Madeira; 
Pós-graduação em Ciências do Consumo Alimentar; 
Experiência Profissional 
2008 - 2019 - Inspetor do Quadro de Inspetor Superior 

na Autoridade Regional das Atividades Económicas; 
2005 - 2008 - Inspetor - adjunto da Autoridade Regional 

das Atividades Económicas; 
 
Formação complementar: 
Modulo II - Direito 
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica - ASAE, 

Castelo Branco (Portugal) Introdução ao estudo do 

 
um posto de trabalho previsto e não ocupado da carreira e categoria de Assistente 
Operacional, abrangido pelo Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da 
então designada Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, atualmente 
designada Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações 
Climáticas, a afetar ao mapa de pessoal do Gabinete do Secretário Regional, aberto 
pelo aviso n.º 230/2019, de 24 de junho de 2019. 
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Direito/Direito Privado; Direito Constitucional; Direito Penal; 
Direito Processual Penal; Gestão e resistência ao stress; 
Direitos de autor e Direitos conexos; Instrução de processos 
crime; Ação Externa; Direito Comunitário; Direito do 
Consumidor; Direito Contraordenacional; Instrumentos de 
gestão; Instrução de processos de contraordenação. 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E 

PROTEÇÃO CIVIL 
 

SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IPRAM 
 

Despacho n.º 466/2019 
 

Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 12.º do Anexo 
ao Decreto Legislativo Regional n.º 17/2009/M, de 30 de 
junho, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais  
nºs 8/2010/M, de 26 de maio e 12/2013/M, de 25 de março, 
que cria o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM e 
aprova a respetiva orgânica, o Presidente do Conselho 
Diretivo do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, 
sob proposta do coordenador do SEMER, determina: 

 
1 -  Renovar as funções do Enfermeiro Leonardo José 

Maciel Ribeiro, por um período de 3 anos, no 
cargo de Adjunto do Coordenador do Serviço de 
Emergência Médica Regional - SEMER-, para o 
exercício de funções relativas à gestão do pessoal 
de enfermagem, equipamentos e meios técnicos, 
para além de outras que lhe forem determinadas 
pelo Coordenador do SEMER. 

 
2 -  O presente Despacho produz efeitos a partir de 29 

de novembro do corrente ano. 
 
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, 25 de 

novembro de 2019. 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, José António 

Oliveira Dias 
 

 
SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL 

E CIDADANIA 
 

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IPRAM 
 

Aviso n.º 662/2019 
 

Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que 
aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se 
público que, na sequência do concurso externo de ingresso para 
o preenchimento de um posto de trabalho na categoria de 
Especialista de Informática do grau 1, nível 2, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com o trabalhador Fernando Jacob Teixeira 
Martins, com efeitos a 27 de novembro de 2019, dispensado do 
período experimental, uma vez que o tempo de serviço prestado 
na situação de exercício de funções a regularizar, em apreço, é 
superior à duração definida para o período experimental 
intrínseco à carreira e categoria do trabalhador,  nos termos 
n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março, 
por força do artigo 11.º da referida Lei n.º 112/2017, de 29 
dezembro, com a remuneração base de 1647,74 €, 
correspondente ao nível 2, escalão 1, índice 480, da categoria 
de Especialista de Informática do grau 1, da carreira de 
Especialista Informática. 

 
Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, aos 27 dias 

de novembro de 2019. 

A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Vânia Andrea 
de Castro Jesus 

 
 

Aviso n.º 663/2019 
 

Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que 
aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se 
público que, na sequência do procedimento concursal comum 
para o preenchimento de um posto de trabalho na carreira e 
categoria de assistente operacional, foi celebrado contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
dispensado de período experimental, uma vez que o tempo de 
serviço prestado na situação de exercício de funções a 
regularizar, em apreço, é superior à duração definida para o 
período experimental intrínseco à carreira e categoria do 
trabalhador, conforme as alínea a) do n.º 1 do artigo 49.º da 
LTFP, dando-se assim cumprimento à disposição constante no 
artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, com a 
assistente operacional, Lúcia Maria de Jesus Ferreira, com 
efeitos a 27 de novembro de 2019, com a remuneração base de  
€ 635,07,  montante pecuniário do 4.º nível remuneratório da 
Tabela Remuneratória Única (TRU), aprovada pela Portaria 
n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro. 

 
Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, aos 27 dias 

de novembro de 2019. 
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Vânia Andrea 

de Castro Jesus 
 

 

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, 

RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS 
 

Aviso n.º 664/2019 
 

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 5 do artigo 28.º 
da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, após homologação 
de 25 de novembro de 2019, de Sua Excelência a Secretária 
Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações 
Climáticas, torna-se público que a lista unitária de ordenação 
final dos candidatos ao procedimento concursal comum, 
destinado a trabalhadores com ou sem vínculo de emprego 
público, para ocupação, 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 da carreira e categoria de 
Assistente Operacional, abrangido pelo Sistema Centralizado 
de Gestão de Recursos Humanos da então designada Secretaria 
Regional do Ambiente e Recursos Naturais, atualmente 
designada Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais 
e Alterações Climáticas, a afetar ao mapa de pessoal do 
Gabinete do Secretário Regional, aberto pelo aviso 
n.º 230/2019, publicado no JORAM, II Série, número 106, de 
24 de junho de 2019, se encontra afixada no placard existente 
nas instalações da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos 
Naturais e Alterações Climáticas, localizado à Rua Dr. Pestana 
Júnior, n.º 6, 5.ºandar, Funchal, e disponibilizada na página 
eletrónica desta Secretaria, em 

(https://www.madeira.gov.pt/sraac/GovernoRegional/OGov
erno/Secretarias/Structure/ASecretaria/Publicacoes) 

 
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e 

Alterações Climáticas, aos 26 de novembro de 2019. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Altino Sousa Freitas 
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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 €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. 

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

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