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Aviso n.º 900/2021 
 

Na sequência de procedimento concursal comum e no uso da delegação de competências previstas no ponto 1.4 do 
Despacho n.º 172/2020, de 11 de maio, do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, publicado no JORAM n.º 
91 - Suplemento, II Série, de 12 de maio, foi celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado com Énia Marina de 
Paiva Afonso Capelinha, para a carreira/categoria de Assistente Operacional do mapa de pessoal da Escola Básica e 
Secundária Padre Manuel Álvares, com início a 15 de novembro de 2021, nos termos da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, sendo 
posicionada na 4.ª posição remuneratória e no nível remuneratório 4 da carreira de Assistente Operacional, acrescido do 
montante necessário para garantir o valor da retribuição mínima mensal em vigor na Região Autónoma da Madeira nos termos 
legais. 

 
Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas. 
 
Direção Regional de Administração Escolar, aos 23 de novembro de 2021. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, António José de Carvalho Lucas 
 
 

Aviso n.º 901/2021 
 

Por despacho de Sua Excelência o Senhor Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia de 11 de setembro de 
2021, foi autorizada a renovação da comissão de serviço no cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau, ao Chefe de Divisão de 
Manutenção de Instalações da Direção Regional de Planeamento, Recursos e Infraestruturas, José Nélio Vieira Teixeira, 
Técnico Superior do Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Educação, Ciência e 
Tecnologia, afeto ao mapa de pessoal da Direção Regional de Planeamento, Recursos e Infraestruturas, nos termos do disposto 
nos artigos 23.º e 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e 
artigo 6.º do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, na redação dada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 
27/2006/M, de 14 de julho, com efeitos a partir de 20 de fevereiro de 2022. 

 
Direção Regional de Administração Escolar, aos 24 de novembro de 2021. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, António José de Carvalho Lucas 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 
 

Despacho n.º 489/2021 
 

O Decreto Legislativo Regional n.º 22/2008/M, de 23 de junho, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.os 
10/2011/M, de 27 de abril, 14/2012/M, de 9 de julho e 15/2020/M, de 16 de novembro, procedeu à criação do Instituto de 
Administração da Saúde, IP-RAM, adiante designado por IASAÚDE, IP-RAM, e aprovou em anexo a respetiva orgânica. 

Através da Portaria n.º 325/2021, publicada no JORAM, I Série, n.º 108, de 17 de junho de 2021, da Vice-Presidência do 
Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares e Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, foram aprovados os 
Estatutos do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM. 

Considerando que, nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 3.º, conjugado com o artigo 7.º do Anexo à referida Portaria, a 
Direção de Gestão Financeira, do IASAÚDE, IP-RAM, é dirigida por um Diretor de Serviços, cargo de direção intermédia de 
1.º grau. 

Considerando que, o anterior titular cessou funções, o que gerou a vacatura do lugar. 
Considerando que, até ao provimento do cargo de direção em apreço, através de procedimento concursal, importa assegurar o 

regular funcionamento daquele serviço, impondo-se que se proceda à nomeação de um dirigente com competência técnica e aptidão 
para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo na área financeira. 

Considerando que a Licenciada em Organização e Gestão de Empresas, Maria Carmelita Simões de Barros, Inspetora da Carreira 
Especial de Inspeção, do mapa de pessoal da Inspeção Regional de Finanças, da Secretaria Regional das Finanças, reúne os requisitos 
legais para o preenchimento do cargo, bem como a experiência e a qualificação profissional necessárias para assegurar as respetivas 
funções, conforme evidenciado na nota curricular, anexa ao presente despacho e do qual faz parte integrante. 

Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 20.º e 27.º do Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da 
Administração Central, Regional e Local do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, 
artigos 3.º-A e 5.º-B 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, alínea i) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto 
Regulamentar Regional n.º 1/2020/M, de 2 de janeiro, alterado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 29/2020/M, de 5 de 
maio, este último retificado pela Declaração de Retificação n.º 21/2020, publicada no Diário da República, I Série, n.º 102, de 
26 de maio de 2020, e no n.º 3 do artigo 2.º do Anexo à Portaria n.º 325/2021, publicada no JORAM, I Série, n.º 108, de 17 de 
junho de 2021, determino o seguinte:  

 
1.  Nomear a Inspetora da Carreira Especial de Inspeção, do mapa de pessoal da Inspeção Regional de Finanças, da 

Secretaria Regional das Finanças, licenciada em Organização e Gestão de Empresas, Maria Carmelita Simões de 
Barros, para exercer, em regime de substituição, o cargo de Diretora de Serviços da Direção de Gestão Financeira, 
cargo de direção intermédia de 1.º Grau. 

Joao.Vicente
Realce
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2.  A presente nomeação é feita por urgente conveniência de serviço e produz efeitos reportados a 15 de novembro de 
2021. 

 
3.  A nota curricular da ora nomeada consta em Anexo ao presente despacho e dele faz parte integrante. 
 
Esta despesa tem cabimento orçamental na Secretaria 46, Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão 00, nas respetivas 

Classificações Económicas 01.01.05.00.00, 01.01.13.00.00, 01.01.10.00.00 e 01.03.05.A0.B0. 
 
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, no Funchal, aos 26 dias do mês de novembro de 2021. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL, Pedro Miguel de Câmara Ramos 
 
 

Anexo 
 

Nota Curricular 
 
DADOS PESSOAIS: 
NOME: MARIA CARMELITA SIMÕES DE BARROS 
DATA DE NASCIMENTO:  26/08/1976 
NACIONALIDADE: PORTUGUESA 
 
HABILITAÇÕES LITERÁRIAS: 
Pós-Graduação em Gestão e Administração Pública - Instituto Superior de Administração e Línguas (2019); 
- Pós-Graduação em Auditoria e Fiscalidade - Instituto Superior de Administração e Línguas (2017); 
- Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas - Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (1995-

2000). 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 
- Inspetora da Inspeção Regional de Finanças (out. 2017 - nov. 2021); 
- Responsável pelo Departamento Financeiro da Siram Gest - Contabilidade, Gestão e Controlo, Lda. (jan. 2007 - nov. 

2015); 
- Assessora Financeira da Siram Gest - Contabilidade, Gestão e Controlo, Lda. (maio 2001 - dez. 2006); 
- Chefe de Secção Administrativa e Financeira do Modelo e Distribuição Materiais de Construção S.A. - Maxmat, (dez. 

2000 - maio 2001); 
- Estágio Profissional na Cooperativa Agrícola do Funchal, CRL (maio 2000 - dez. 2000); 
- Estágio Curricular na Empresa de Cervejas da Madeira, Lda. (nov. 1999 - fev. 2000). 
 
FORMAÇÃO COMPLEMENTAR: 
- Curso de formação em “O RGPD na Administração Pública”, promovida pela Direção Regional da Administração 

Pública e da Modernização Administrativa (DRAPMA) (14 horas), de 20/07/2021 a 21/07/2021; 
- Curso de formação em “Ética, Integridade e Transparência na Gestão Pública - estratégias, políticas e instrumentos de 

prevenção da fraude e da corrupção”, ministrado pelo Centro de Formação da Administração Pública dos Açores (14 
horas), de 08/03/2021 a 11/03/2021; 

- Curso de formação sobre a “Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso e sua Regulamentação”, promovida 
pela DRAPMA (21 horas), de 09/12/2020 a 11/12/2020; 

- Curso de formação à distância em “Casos práticos SNC-AP”, ministrado pela Ordem dos Contabilistas Certificados 
(OCC) (8 horas), de 17/06/2020 a 20/07/2020; 

- Curso de formação à distância em “SNC-AP: Elaboração e preparação das Demonstrações Financeiras”, ministrado 
pela OCC (16 horas), de 06/05/2020 a 16/06/2020; 

- Curso de formação à distância em “Contabilidade e relato orçamental no SNC-AP - Norma 26”, ministrado pela OCC 
(8 horas), de 06/05/2020 a 16/06/2020; 

- Curso de formação em "Microsoft Excel - Macros & VBA", ministrado pela MC Computadores S.A. (12 horas), de 
11/12/2018 a 14/12/2018; 

- Curso de formação em "Sistema de Controlo Interno na Administração Pública", ministrado pela DRAPMA (21 
horas), de 23/10/2018 a 25/10/2018; 

- Curso de formação em "SNC-AP", em regime de e-learning, promovida pela UniLEO (169 horas), de 10/11/2017 a 
15/06/2018; 

- Curso de formação sobre "A Importância da Análise das Demonstrações Financeiras", promovido pelo ISAL (24 
horas), de 16/02/2018 a 17/03/2018; 

- Curso de formação em "Código do Procedimento Administrativo", ministrado pela DRAPMA (28 horas), de 
04/12/2017 a 07/12/2017; 

- Curso de formação em "Sistema de Normalização Contabilística- AP", ministrado pela DRAPMA (30 horas), de 
27/11/2017 a 30/11/2017; 

- Curso de formação em "Auditoria - Normas de Auditoria, Planeamento, Técnicas", ministrado pela DRAPMA (35 
horas), de 06/11/2017 a 10/11/2017; 

- Curso de formação em "Regime de Contratação Pública", ministrado pela DRAPMA (28 horas), de 16/10/2017 a 
19/10/2017; 

- Curso de formação em "Microsoft Excel - Avançado", promovido pela MC Computadores S.A. (15 horas), de 
06/03/2017 a 10/03/2017; 
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- Formação em "Elaboração plano de negócios", ministrado pela OCC (8 horas), de 18/12/2015 a 29/12/2015; 
- Formação em "SNC - Exemplos Práticos", ministrado pela OCC (8 horas), a 28/09/2009; 
- Formação em "Consolidação de Contas", promovido pela ACIF - Associação Comercial e Industrial do Funchal (10 

horas), de 18/10/2005 a 19/10/2005; 
- Curso de "Formação de Formadores", ministrado pela Lusitanaforma - Formação e Consultoria Lda (90 horas), de 

03/12/2004 a 14/03/2005; 
- Especialização em “Análise Financeira e Fiscalidade”, ministrado pela Universidade Autónoma de Lisboa (650 horas), 

de 27/11/2003 a 12/07/2005; 
- Formação em "IRC e Análise das Demonstrações Financeiras", ministrado pela OCC (32 horas), de 26/10/2002 a 

14/12/2002; 
- Curso de formação em "Microsoft Access 2000", promovido pela Fundação para a Divulgação das Tecnologias de 

Informação (30 horas), de 20/04/2001 a 22/06/2001. 
 
INFORMAÇÃO ADICIONAL: 
- Membro n.º 61318 da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC). 
 
 

Despacho n.º 490/2021 
 

Considerando que, através do Decreto Legislativo Regional n.º 17/2009/M, de 30 de junho, foi aprovada a orgânica do 
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, alterada e republicada pelos Decretos Legislativos Regionais n.os 8/2010/M, de 
26 de maio e 12/2013/M, de 25 de março; 

Considerando que, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º da referida orgânica, o Serviço de Emergência Médica Regional, 
abreviadamente designado por SEMER, é dotado de autonomia e independência técnicas e é dirigido por um coordenador, 
nomeado por despacho do Secretário Regional com a tutela da Proteção Civil, por um período de três anos, renovável, de entre 
os médicos em exercício de funções na Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida, com um mínimo de três anos de 
experiência em emergência médica hospitalar, com categoria igual ou superior a assistente graduado da carreira médica 
hospitalar e com competência ou subespecialidade em emergência reconhecida pela Ordem dos Médicos; 

Considerando que urge nomear o Coordenador do SEMER; 
Considerando que o Dr. António Jorge Andrade Gouveia Brazão, licenciado em medicina, Assistente Graduado da Carreira 

Especial Médica, na Especialidade de Cirurgia Cardiotorácica, reúne os requisitos suprarreferidos e, para além da competência 
demonstrada, possui o perfil e as características necessárias para coordenar o SEMER, quer no âmbito da emergência pré-
hospitalar, quer no que concerne à formação da respetiva área de intervenção. 

Considerando ainda que o referido licenciado é atualmente o Responsável Operacional pelo Programa Regional de 
Desfibrilhação Automática Externa e pelo SEMER.  

Assim, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 12.º da orgânica do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, 
aprovada em anexo ao Decreto Legislativo Regional n.º 17/2009/M, de 30 de junho, alterada e republicada pelos Decretos 
Legislativos Regionais n.os 8/2010/M, de 26 de maio e 12/2013/M, de 25 de março e da alínea i) do n.º 2 do artigo 3.º do 
Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2020/M, de 2 de janeiro, determino:  

 
1. Nomear, pelo período de três anos, o Dr. António Jorge Andrade Gouveia Brazão, licenciado em medicina, Assistente 

Graduado da Carreira Especial Médica, na Especialidade de Cirurgia Cardiotorácica, pertencente ao mapa de pessoal 
do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E., como Coordenador do Serviço de Emergência Médica 
Regional (SEMER). 

 
2. A presente nomeação produz efeitos reportados ao dia 19 de outubro de 2021. 

 
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, no Funchal, aos  30 dias do mês de novembro de 2021. 
 
O Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Miguel de Câmara Ramos 
 
 

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM 
 

Despacho n.º 491/2021 
 

Através do Despacho Conjunto de Suas Excelências o Presidente do Governo Regional e do Secretário Regional de Saúde e 
Proteção Civil, n.º 68/2021, de 6 de outubro, publicado no suplemento do JORAM, II Série, n.º 180, de 6 de outubro, foi o ora 
signatário, nomeado na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, 
adiante designado IASAÚDE, IP-RAM; 

Considerando a necessidade de formalizar e assegurar o exercício das funções de secretariado de apoio ao Presidente do 
Conselho Diretivo do IASAÚDE, IP-RAM, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
na redação que lhe imprimiu a Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, determino o seguinte: 

 
1. Designar para o exercício de funções de secretariado de apoio ao Presidente do Conselho Diretivo do IASAÚDE, IP-

RAM, a trabalhadora D. Sónia Maria Reynolds Maio Santos Nunes, com a categoria de Assistente Técnico do mapa 
de pessoal deste  Instituto, com direito ao suplemento remuneratório nos termos do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 12-
A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com o n.º 10 da Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, na redação atual. 


