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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 
 

Aviso n.º 446/2022 
 
Sumário: 
Disponibilização das listas dos candidatos convocados para realizarem a Prova Escrita de Conhecimentos, método de seleção a que faz referência  
a alínea a) do número 8.1 do aviso de abertura referente ao procedimento concursal comum para preenchimento de 41 postos de trabalho na 
carreira e categoria de técnico de apoio à infância dos mapas de pessoal das Áreas Escolares da Região Autónoma da Madeira. 

 
Texto: 
Nos termos do artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de 

janeiro, tornam-se públicas as listas dos candidatos convocados para realizarem a Prova Escrita de Conhecimentos, método de sele-
ção a que faz referência  a alínea a) do número 8.1 do aviso de abertura referente ao procedimento concursal comum para preenchi-
mento de 41 postos de trabalho na carreira e categoria de técnico de apoio à infância dos mapas de pessoal das Áreas Escolares da 
Região Autónoma da Madeira, conforme aviso publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira n.º 171, II Série, Su-
plemento de 22 de setembro de 2021. 

 
A prova de conhecimentos, realizar-se-á no próximo dia 25 de junho, na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Dr. Horácio 

Bento de Gouveia, sita à Estrada da Liberdade, n.º 1, 9004-524 Funchal, pelas 10:00 horas, devendo os candidatos admitidos 
consultarem as listas disponíveis no site oficial desta Direção Regional (www.madeira.gov.pt/draescolar), onde se encontra 
indicada a respetiva sala para realização da prova de conhecimentos. 

 
Direção Regional de Administração Escolar, no Funchal, em 30 de maio de 2022. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, António José de Carvalho Lucas 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS 
 

Aviso n.º 447/2022 
 
Sumário: 
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com Susana Tavares Caldeira, para exercer funções 
públicas, da carreira e categoria de Técnico Superior, sendo integrado no sistema centralizado de gestão de recursos humanos da 
Secretaria Regional da Finanças, ficando afeto à Direção Regional dos Assuntos Europeus, com início no dia 1 de maio de 2022. 

 
Texto: 
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a Lei Ge-

ral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se público que foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com Susana Tavares Caldeira, para exercer funções públicas, da carreira e categoria de Técnico Superior, 
sendo integrado no sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional da Finanças, ficando afeto à 
Direção Regional dos Assuntos Europeus, com a remuneração mensal correspondente à 2.ª posição, nível 15, da Tabela Re-
muneratória, da carreira de técnico superior, com a atualização operada pelo Decreto-Lei n.º 109-A/2021, de 7 de dezembro, 
com início no dia 1 de maio de 2022.  

 
Secretaria Regional das Finanças, 30 de maio de 2022. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Ana Maria Soares de Freitas 
 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 
 

Despacho n.º 215/2022 
 
Sumário: 
Nomeia em comissão de serviço por um ano, para o cargo de Chefe de Divisão de Regulação e Recenseamento dos Bombeiros, do 
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, cargo de direção intermédia de 2.º grau, o Licenciado em Proteção Civil João José Ramos 
Garanito, Técnico Superior do mapa de pessoal do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM. 

 
Texto: 
Considerando que a Portaria n.º 247/2022, de 18 de maio, das Secretarias Regionais das Finanças e de Saúde e Proteção 

Civil, publicada no JORAM, I Série, n.º 86, definiu a estrutura organizacional do Serviço Regional de Proteção Civil, 
IP-RAM, e aprovou em Anexo os seus Estatutos, tendo criado a Divisão de Regulação e Recenseamento dos Bombeiros, diri-
gida por um chefe de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau;  
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Considerando que o cargo em questão nunca foi provido e que urge proceder à respetiva nomeação de modo a garantir o normal 
funcionamento da correspondente unidade orgânica flexível, até ao seu provimento, decorrente de procedimento concursal, nos 
termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, adaptada à Região Autónoma da Madeira 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;  

Considerando que o licenciado João José Ramos Garanito tem o perfil adequado, a competência necessária e reúne todos os re-
quisitos legais exigidos para o preenchimento do cargo, bem como a experiência e a qualificação profissionais necessárias para asse-
gurar as respetivas funções, conforme patenteado na nota curricular, anexa ao presente despacho e do qual faz parte integrante.  

Assim, ao abrigo do disposto nos n.ºs 1, 5 e 6 do artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de 
abril, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2006/M, de 14 de julho e pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 27/2016/M, de 6 de julho, na alínea i) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2020/M, de 2 de janei-
ro, na redação dada pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 29/2020/M, de 5 de maio, retificado através da Declaração de 
Retificação n.º 21/2020, publicada no Diário da República, I Série, n.º 102, de 26 de maio, e na alínea b) do artigo 2.º, n.º 2 do 
artigo 5.º e artigo 9.º dos Estatutos do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, aprovados em Anexo à Portaria 
n.º 247/2022, de 18 de maio, determino o seguinte: 

 
1-  Nomear em comissão de serviço por um ano, para o cargo de Chefe de Divisão de Regulação e Recenseamento dos 

Bombeiros, do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, cargo de direção intermédia de 2.º grau, o Licenciado 
em Proteção Civil João José Ramos Garanito, Técnico Superior do mapa de pessoal do Serviço Regional de Proteção 
Civil, IP-RAM. 

 
2-  De acordo com o n.º 2 do artigo 7.º dos Estatutos do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, aprovados em 

Anexo à Portaria n.º 247/2022, de 18 de maio, o Chefe de Divisão da Divisão de Regulação e Recenseamento dos 
Bombeiros é o Inspetor Adjunto de Bombeiros. 

 
3-  A presente nomeação é feita por urgente conveniência de serviço, com efeitos reportados a 19 de maio de 2022, até 

provimento do respetivo cargo.  
 
4-  A nota curricular do ora designado, que é parte integrante do presente despacho, consta em anexo.  
 
Esta despesa tem cabimento orçamental na rubrica da Secretaria 46, Capítulo 03, Divisão 01, Subdivisão 00, Classificações Eco-

nómicas D.01.01.03.00.00, D.01.02.14.B0.00, D.01.01.14.SN.00, D.01.01.11.00.00, D.01.03.05.A0.B0, D.01.01.13.00.00, 
D.01.01.14.SF.00. 

 
A presente nomeação não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas. 
 
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, no Funchal, em 1 de junho de 2022. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL, Pedro Miguel de Câmara Ramos 
 
 

ANEXO 
 

Nota Curricular 
 
I. Dados Pessoais: 
Nome: João José Ramos Garanito 
Data de nascimento: 8 de março de 1984. 
 
II. Formação Académica: 
2009 - Licenciatura em Proteção Civil, pela Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco. 
 
III. Formação Complementar (mais relevante): 
2019 - Segurança da Informação, Proteção de Dados Pessoais e Implicações Nova Lei 58/2019; 
2019 - Curso de Entrevista e Avaliação de Competências; 
2019 - Curso de Técnicas de Elaboração de Relatórios de Inspeção; 
2015 - Medical Response to Major Incidents - MRMI. 
2015 - Curso de Formação Profissional de Sensibilização em Combate a Incêndios e Evacuação de Edifícios; 
2013 - Curso de Tratamento e Análise Espacial de Dados de Campo com Recurso a Software Opensource (Quantum GIS); 
2013 - Curso Teórico-Prático de Iniciação sobre a Intervenção em Incêndios em Túneis; 
2012 - Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores; 
2012 - Curso de Intervenção Psicossocial em situações de catástrofe, crise e emergência, para agentes de Proteção Civil; 
2011 - Ação de formação sobre o funcionamento da Plataforma do Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses; 
2009 - Curso sobre o comportamento do fogo e segurança pessoal no combate aos incêndios florestais; 
2007 - Curso de Formação Profissional Integração e Acolhimento/ Excelência. 
 
IV. Experiência Profissional (mais relevante): 
2021 - Formador externo do Serviço Regional de Proteção Civil; 
2017 - 2022 - Técnico Superior da Inspeção Regional de Bombeiros;  
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2017 - Membro da Ordem dos Engenheiros Técnicos - Presidente do Colégio Regional de Especialidade em Proteção Civil da 
Ordem dos Engenheiros Técnicos da Madeira; 

2014 - Formador no domínio das Unidades Curriculares de Logística e Planeamento, no Projeto Curso de Especialização Tecno-
lógica, Guias da Natureza - pela Universidade da Madeira;  

2013 - 2015 - Técnico Especialista do Gabinete da Secretaria Regional dos Assuntos Sociais, na área da Proteção Civil; 
2013 - Formador no Curso Geral de Proteção Civil, do módulo "Agentes de Proteção Civil e Instituições Técnicas", pelo Serviço 

Regional de Proteção Civil; 
2013 - Formador no domínio da Disciplina de Organização, Gestão e Planeamento, módulo de Logística Operacional, do Curso 

Profissional de Proteção Civil da Escola Profissional Atlântico; 
2011 - 2012 - Técnico de Proteção Civil - Comando Regional de Operações de Socorro. 
 
 

Despacho n.º 216/2022 
 
Sumário: 
Nomeia em comissão de serviço, por um ano, o Licenciado em Gestão de Recursos Humanos João Hugo Andrade Rodrigues, técnico superior 
do mapa de pessoal do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM para o cargo de Chefe de Divisão de Serviços de Apoio à Gestão, do 
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM. 

 
Texto: 
Considerando que a Portaria n.º 247/2022, de 13 de maio das Secretarias Regionais das Finanças e de Saúde e Proteção Civil, 

publicada no JORAM, I Série, n.º 86, a 18 de maio, definiu a estrutura organizacional, nuclear e flexível do Serviço Regional de 
Proteção Civil, IP-RAM e aprovou em Anexo os seus Estatutos; 

Considerando que através da supramencionada Portaria foi criada a Divisão de Serviços de Apoio à Gestão; 
Considerando que nos termos do n.º 3 do artigo 13.º da referida Portaria a Divisão de Serviços de Apoio à Gestão é dirigida por 

um chefe de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau; 
Considerando que o cargo em questão nunca foi provido e que urge proceder à respetiva nomeação de modo a garantir o normal 

funcionamento da unidade orgânica flexível; 
Considerando que, é necessário assegurar o exercício de funções no referido cargo até ao seu provimento, decorrente de proce-

dimento concursal, nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 
22 de dezembro e adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, com a 
redação dada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho;  

Considerando que o Licenciado em Gestão de Recursos Humanos João Hugo Andrade Rodrigues tem o perfil adequado, a 
competência necessária e reúne todos os requisitos legais exigidos para o provimento do cargo, bem como a experiência e a 
qualificação profissionais necessárias para assegurar as respetivas funções; 

Assim, nos termos do disposto nos n.ºs 1, 5 e 6 do artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, al-
terado pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho e 27/2016/M, de 6 de julho e na alínea i) do n.º 2 do 
artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2020/M, de 2 de janeiro, na redação dada pelo Decreto Regulamentar Regional 
n.º 29/2020/M, de 5 de maio, retificado através da Declaração de Retificação n.º 21/2020, publicada no Diário da República, I Série, 
n.º 102, de 26 de maio e na alínea f) do artigo 2.º, n.º 2 do artigo 5.º e artigo 13.º dos Estatutos do Serviço Regional de Proteção Civil, 
IP-RAM, aprovados em anexo à Portaria n.º 247/2022, de 18 de maio, determino o seguinte:  

 
1- Nomear em comissão de serviço, por um ano, o Licenciado em Gestão de Recursos Humanos João Hugo Andrade 

Rodrigues, técnico superior do mapa de pessoal do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM para o cargo de Che-
fe de Divisão de Serviços de Apoio à Gestão, do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM. 

 
2- A presente nomeação é feita por urgente conveniência de serviço e produz efeitos reportados a 19 de maio de 2022. 
 
3- A nota curricular do ora designado, é parte integrante do presente despacho e consta em anexo.  
 
4- Esta despesa tem cabimento orçamental na rubrica da Secretaria 46, Capítulo 03, Divisão 01, Subdivisão 00, Classifi-

cações Económicas D.01.01.03.00.00, D.01.02.14.B0.00, D.01.01.14.SN.00, D.01.01.11.00.00, D.01.03.05.A0.B0, 
D.01.01.13.00.00, D.01.01.14.SF.00. 

 
A presente nomeação não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas. 
 
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, no Funchal, em 1 de junho de 2022. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL, Pedro Miguel de Câmara Ramos 
 
 

ANEXO 
 

Nota Curricular 
 

Dados Pessoais:  
Nome: João Hugo Andrade Rodrigues  
Data de nascimento: 27/11/1986 
Naturalidade: São Pedro, Funchal  
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Qualificações Académicas:  
-Pós-Graduação em Direito dos Contratos Públicos, pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito 

da Universidade de Lisboa em parceria com o Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, em 2021; 
-Pós-Graduação em Gestão e Administração Pública, pelo Instituto Superior de Administração e Línguas, em 2020;   
-Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, pela Escola Superior de Ciências Empresariais, do Instituto Politécnico de 

Setúbal, em 2011.  
 
Experiência Profissional:  
- 29/12/2017 até à presente data - Técnico Superior, integrado no Gabinete de Apoio Técnico (GAT), atual Divisão de 

Apoio Jurídico e de Contratação (DAJC), do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM (SRPC, IP-RAM), a desempenhar 
funções no âmbito da Contratação Pública e da Gestão de Projetos; 

- 10/10/2014 a 10/10/2017 - Prestador de serviços na área da Gestão de Projetos Comunitários, a desempenhar funções no 
Gabinete de Apoio Técnico (GAT) do SRPC, IP-RAM; 

- 10/10/2013 a 09/10/2014 - Prestador de serviços na área da Gestão da Formação de Agentes de Proteção Civil e 
Bombeiros a desempenhar funções no Departamento de Formação do SRPC, IP-RAM; 

- 15/09/2012 a 14/06/2013 - Estagiário de Recursos Humanos a desempenhar funções na Secção de Pessoal do SRPC, IP-
RAM - Avaliação Final: Muito Bom;  

- 01-06-2010 a 06-12-2010 - Estagiário no Departamento de Recursos Humanos e Formação Profissional, na empresa 
TEMAHOME, S.A - Avaliação Final: 16 valores.  

 
Formação Complementar:  
- Curso de formação: “Competências para a Interculturalidade”, promovido pelo Direção-Geral da Qualificação dos 

Trabalhadores em Funções Públicas (INA), em parceria com a plataforma NAU - Ensino e Formação Online para Grandes 
Audiências - abril de 2022; 

- Curso de Formação: “Cibersegurança", promovido pelo INA - nov. de 2021; 
- Ação de formação, subordinada ao tema “Regime da Contratação Pública - Formação de Contratos”, promovido pela 

Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa (DRAPMA), em colaboração com a 
Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira (DTIM) - nov. de 2021; 

- Curso de formação: “Alterações ao regime da Contratação Pública”, promovido pelo Instituto de Conhecimento e a 
Sociedade Abreu Advogados - julho de 2021; 

- Ação de formação: “Código dos Contratos Públicos”, promovido pelo Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM 
(IASAÚDE, IP-RAM) em parceria com a DTIM - maio de 2021; 

- Curso de “Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas” (SNC-AP), promovido pelo INA - 
nov. de 2020; 

- Curso de formação: “Introdução à Comunicação Digital: conceção, produção e publicação”, promovido pela plataforma 
NAU - out. de 2020; 

- Curso de formação: “Marketing Digital”, promovido pelo Atelier Digital do Google - set. de 2020; 
- Curso de formação: “Teletrabalho em Tempo de Isolamento”, promovido pela Agência para a Modernização 

Administrativa, I.P - ago. de 2020; 
- Curso de Formação Profissional: “RGPD para Implementadores na Administração Pública”, promovido pelo INA - nov. 

de 2019; 
- Curso de Formação Profissional: “Código dos Contratos Públicos”, promovido pelo IASAÚDE, IP-RAM em parceria 

com a DTIM - out. de 2019; 
- Curso de Formação Profissional: “Regime da Contratação Pública”, promovido pela DRAPMA- fev. de 2019; 
- Curso de Formação Profissional: “Regime da Contratação Pública”, promovido pela DRAPMA - nov. de 2017; 
- Curso de Formação Profissional: “O novo Código dos Contratos Públicos e os Códigos do Procedimento Administrativo 

e do Processo nos Tribunais Administrativos”, promovido pela DRAPMA - jun. de 2017; 
- Curso de Formação: “Suporte Básico de Vida com DAE”, promovido pelo Serviços de Emergência Médica Regional 

(SEMER) do SRPC, IP-RAM - dez. de 2016;  
- Curso de Formação Profissional: “Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho”, promovido pela DRAPMA - set. de 2016; 
- Curso de Formação: “Sensibilização em Combate a Incêndios e Evacuação de Edifícios”, promovido pela Escola 

Nacional de Bombeiros (ENB) - abril de 2015;  
- Curso de “Formação Pedagógica Inicial de Formadores”, promovido pela Empresa Formarmais, Formação Profissional e 

Serviços, Lda.- jun. de 2012;  
- Curso Intensivo de Empreendedorismo e Inovação Empresarial, promovido pelo Centro de Inovação e 

Empreendedorismo do ISCTE (AUDAX) em parceria com o Centro de Empresas e Inovação da Madeira (CEIM) - abril de 
2011. 

 
Seminários e Conferências:  
- Webinar - "O papel dos Fundos Europeus no Futuro", promovido pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P 

(AD&C) - maio de 2022; 
-Webinar: “Divulgação da plataforma de serviços online eContas, na vertente da Fiscalização Prévia e Concomitante”, 

promovido pelo Tribunal de Contas de Portugal - abril de 2022; 
- Webinar: “Resultados da Avaliação da Estratégia de Comunicação do PO Madeira 14-20”, promovido pelo Instituto de 

Desenvolvimento Regional, IP-RAM (IDR, IP-RAM) - nov. de 2021; 
- Conferência: “As medidas especiais de contratação e a revisão do CCP de 2021”, promovido pela Ordem dos Advogados 

- Conselho Regional da Madeira em parceria com ICJP - nov. de 2021; 
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- Webinar - “Verificação dos ficheiros para cumprimento do RGPD e como substituir os contratos no Portal BASE”, 
promovido pelo IMPIC, I.P. - out. de 2021; 

- Webinar "Como beneficiar do PRR e de outros programas de apoio às empresas", promovido pela Universidade Europeia 
- set. de 2021; 

- Colóquio de Contratação Pública: “O impacto da Lei n.º 30/2021, de 21 de maio”, promovido pela Universidade Católica 
Portuguesa - Faculdade de Direito do Porto - jun. de 2021; 

- Conferência: "Alteração ao Código dos Contratos Públicos - Lei 30/2021, de 21 de maio”, promovido pelo Comité de 
Estudos e Auditoria em Contratação Pública (CEACP) - jun. de 2021; 

- Conferência: “Fundos Europeus: Gestão, Controlo e Responsabilidade”, promovido pelo Tribunal de Contas de Portugal 
em parceria com Tribunal de Contas Europeu - jun. de 2021; 

- Webinar - “Alterações ao Código dos Contratos Públicos - Proposta de Lei N.º 41/XIV/1”, promovido pelo Instituto de 
Gestão e Administração Pública (IGAP) - out. de 2020; 

- Webinar - “O Combate ao CONLUIO na Contratação Pública: Eficiência, Prevenção e Sanção”, promovido pelo IGAP - 
set. de 2020; 

- Seminário: “Como comunicar projectos apoiados por fundos da União Europeia”, promovido pela AD&C, I.P. em 
colaboração com a Rede de Comunicação PORTUGAL 2020 - fev. de 2019; 

- Workshop: “Alterações ao Código dos Contratos Públicos (CCP) e à plataforma acinGov”, promovido pela Direção 
Regional do Património e de Gestão de Serviços Partilhados - fev.de 2018; 

- Participação no “Roadshow de Apresentação das Alterações ao Código dos Contratos Públicos”, promovido pelo IMPIC 
- nov.de 2017; 

 
Outras funções: 
- Tem integrado o júri, como presidente ou vogal, em procedimentos de contratação pública; 
- Tem integrado o júri, como vogal, em procedimentos concursais de admissão de trabalhadores à Função Pública; 
- Adjunto da Secretária do Centro de Coordenação Operacional Regional (CCOR), no Exercício: “COMMAND POST 

EXERCISE” (CPX), no ano de 2016.; 
- Orador convidado, em representação do SRPC, IP-RAM, na 11.ª, 12.ª e 13.ª Edição do Evento: “Dia da Defesa Nacional” 

(DDN), organizado pela Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional; 
 
Informações complementares: 
- Membro Efetivo da Ordem dos Economistas, com Cédula n.º 16133, inscrito no Colégio de Especialidade de Economia e 

Gestão Empresariais; 
- Membro Efetivo da Associação Portuguesa dos Contratos Públicos (APCP); 
- Membro Efetivo da Associação de Direito Administrativo (ADA); 
- Membro Associado da Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação Regional da Madeira. 
 
 

SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPERAM - SESARAM 
 

Deliberação n.º 2/2022 
 
Sumário: 
Delega competências no Vogal do Conselho de Administração, Dr. Luís Miguel Pinto Correia Velosa Freitas para a promoção dos atos 
necessários à submissão a fiscalização prévia dos contratos do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM 

 
Texto: 
A Resolução n.º 3/2022 – PG, do Tribunal de Contas aprovou as Instruções 1/2022 que estabelecem a disciplina aplicável 

à organização, impulso e tramitação de processos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, na Sede e nas Secções Regio-
nais dos Açores e da Madeira, bem como as condições gerais de utilização da Plataforma eContas, incluindo as regras de 
registo da entidade e respetivos utilizadores na mesma Plataforma.  

Paralelamente, a Resolução n.º 4/2022 – PG, do Tribunal de Contas, aprovou as Instruções n.º 2/2022 sobre a organização, 
documentação e remessa ao Tribunal de Contas, na Sede e nas Secções Regionais dos Açores e da Madeira, dos atos e contra-
tos adicionais a contratos de empreitada de obras públicas.  

Neste contexto, importa agilizar internamente a execução das aludidas instruções. 
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 10.º dos Estatutos do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, 

EPERAM (SESARAM, EPERAM) aprovados pelo Decreto Legislativo Regional nº 13/2019/M, de 22 de agosto, alterado 
pelos Decretos Legislativos Regionais n.º 1-A/2020/M, de 31 de janeiro e n.º 8/2020/M, de 13 de julho, conjugado com o 
estatuído nos artigos 44.º e 45.º e 47.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, o Conselho de Administração, reunido nesta data, deliberou por unanimidade: 

 
1. Delegar no Vogal do Conselho de Administração, Dr. Luís Miguel Pinto Correia Velosa Freitas, a competência para a 

prática dos seguintes atos: 
 

1.1. Promover os atos necessários à submissão a fiscalização prévia dos contratos do Serviço de Saúde da Região Au-
tónoma da Madeira, EPERAM, em execução das instruções insertas na Resolução n.º 3/2022 – PG, do Tribunal 
de Contas, que aprovou as Instruções que estabelecem a disciplina aplicável à organização, impulso e tramitação 
de processos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, na Sede e nas Secções Regionais dos Açores e da 
Madeira, bem como as condições gerais de utilização da Plataforma eContas, incluindo as regras de registo da 
entidade e respetivos utilizadores na mesma Plataforma, bem como a remessa ao Tribunal de Contas dos atos e 
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contratos adicionais a contratos de empreitada de obras públicas, de acordo com as Instruções n.º 2/2022, apro-
vadas pela Resolução n.º 4/2022 – PG, do Tribunal de Contas, incluindo designadamente a assinatura de todos os 
documentos e declarações exigíveis. 

 
2. A presente deliberação entra imediatamente em vigor. 
 
3. Proceda-se á respetiva publicação no JORAM. 
 
Funchal, aos 10 de maio de 2022. 
 
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, RAFAELA FERNANDES, Pedro Gouveia, Miguel Freitas, Cátia Ferreira e Filipa 

Rodrigues 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 
 

Edital n.º 13/2022 
 
Sumário: 
Notificação dos proprietários de parcelas privadas de leitos e margens confinantes com a Ribeira da Ponta do Sol, na freguesia e 
município da Ponta do Sol (conforme planta de localização anexa a este edital), para procederem à limpeza e desobstrução daquele curso 
de água nas frentes das suas parcelas confinantes com o mesmo, no prazo de 30 dias úteis, a contar da data da publicação ou afixação do 
presente edital, consoante o que ocorrer em último lugar. 

 
Texto: 
Edital n.º 03/2022/SREI/DRESC 
Conservação e reabilitação da Ribeira da Ponta do Sol, na freguesia e concelho da Ponta do Sol 
No âmbito da gestão preventiva do risco de cheias e da implementação de medidas de conservação e reabilitação dos re-

cursos hídricos fluviais da Região, nomeadamente de limpeza e desobstrução das linhas de água, torna-se necessário assegurar 
as respetivas condições de escoamento de caudais líquidos e sólidos, em situações hidrológicas normais ou extremas, na senda 
da corresponsabilização dos particulares e dos organismos competentes para a gestão dos recursos hídricos. 

Conforme o disposto no n.º 3 do artigo 9.º do Decreto Legislativo Regional n.º 25/2017/M, de 7 de agosto, conjugado com 
a alínea b) do n.º 5 do artigo 33.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, os proprietários de parcelas 
privadas de leitos e margens confinantes com linhas de água, nas frentes particulares fora dos aglomerados urbanos, estão 
obrigados a mantê-los em bom estado de conservação e devem proceder à respetiva limpeza e desobstrução, sob a orientação 
dos serviços de hidráulica fluvial da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas. 

Nos termos das referidas disposições e da alínea d) do n.º 1 do artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo, fi-
cam assim notificados os proprietários de parcelas privadas de leitos e margens confinantes com a Ribeira da Ponta do Sol, na 
freguesia e concelho da Ponta do Sol (conforme planta de localização que se anexa a este edital), para procederem à limpeza e 
desobstrução daquele curso de água nas frentes das suas parcelas confinantes com o mesmo, no prazo de 30 dias úteis, a con-
tar da data da publicação ou afixação do presente edital, consoante o que ocorrer em último lugar. 

Os trabalhos consistem num conjunto de operações destinadas à desobstrução do curso de água e regularização do leito 
fluvial. 

Previamente ao início de quaisquer trabalhos, os proprietários deverão contactar a Direção Regional de Equipamento Soci-
al e Conservação - Direção de Serviços de Construção e Hidráulica Fluvial, sita à Rua Dr. Pestana Júnior, n.º 6, 2.º Andar - 
Funchal, telefone n.º 291 207 242, a fim de os trabalhos serem devidamente orientados e acompanhados por aquele serviço. 

Em caso de incumprimento, ficam os referidos proprietários sujeitos a processo de contraordenação, como previsto no ar-
tigo 81.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

 
Mais ficam notificados que, em caso de incumprimento do acima referenciado, a Região, através da Direção Regional do 

Equipamento Social e Conservação, substituir-se-á aos proprietários, realizando as intervenções de limpeza e desobstrução do 
respetivo segmento da linha de água, a expensas dos mesmos, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 9.º do referenciado 
Decreto Legislativo Regional n.º 25/2017/M, de 7 de agosto. 

 
O presente edital acompanhado da planta de localização do segmento do curso de água em causa, vai ser afixado e publi-

cado nos termos do n.º 3 do artigo 112.º do Código de Procedimento Administrativo. 
 
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, aos 31 dias de maio de 2022. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS, João Pedro Castro Fino 
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ANEXO 
 

 
 

  

Coordenadas: 
Lat. 32°42'36.08"N 
Long. 17° 5'11.47"W 
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Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção 
Regional da Administração Publica e da Modernização Administrativa. 

 

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. 

 

Preço deste número: € 3,05(IVA incluído) 
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