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SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL
Despacho n.º 227/2022
Sumário:
Nomeia, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos, no cargo de Diretor da Direção de
Gestão Financeira do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, cargo de Direção Intermédia de 1.º grau, a licenciada em

Organização e Gestão de Empresas, Maria Carmelita Simões de Barros, do mapa de pessoal da Inspeção Regional de
Finanças da Secretaria Regional das Finanças.
Texto:
Em cumprimento do disposto nos n.º 9 a 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, conjugado
com os n.os 11 e 12 do artigo 4.º-A e com o n.º 6 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, na
redação dada pelos Decretos Legislativos Regionais n.os 27/2006/M, de 14 de julho e 27/2016/M, de 6 de julho, este último
retificado através da Declaração de Retificação n.º 15/2016, 24 de agosto e com a alínea i) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto
Regulamentar Regional n.º 1/2020/M, de 2 de janeiro, na sua redação atual e com o previsto no n.º 3 do artigo 2.º e no artigo 7.º dos
Estatutos do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, aprovados em anexo à Portaria n.º 325/2021, 17 de junho.
Considerando que, foi aberto o procedimento concursal, cujo Aviso n.º 45/2022, foi publicado no JORAM, n.º 9, II Série, 2.º
Suplemento, de 17 de janeiro de 2022, destinado ao preenchimento do cargo de Diretor da Direção de Gestão Financeira, do Instituto
de Administração da Saúde, IP-RAM e que na sequência da aplicação dos métodos de seleção a licenciada em Organização e Gestão
de Empresas, Maria Carmelita Simões de Barros, foi a candidata que apresentou a classificação mais elevada.
Considerando que, o júri do referido procedimento concursal, deliberou propor a nomeação da candidata, Maria Carmelita
Simões de Barros, para o cargo de Diretor da Direção de Gestão Financeira, por ter comprovado reunir os requisitos e o perfil
exigidos, bem como a reconhecida aptidão e experiência profissional para o exercício das funções do lugar a prover, demonstradas
no respetivo curriculum vitae, cuja síntese consta da nota curricular anexa ao presente despacho, do qual faz parte integrante.
Considerando o que antecede e o disposto no n.º 6 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, na
sua redação atual, para o provimento do cargo, determino o seguinte:
1.

Nomear, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos, no cargo de Diretor
da Direção de Gestão Financeira do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, cargo de Direção Intermédia de 1.º
grau, a licenciada em Organização e Gestão de Empresas, Maria Carmelita Simões de Barros, do mapa de pessoal da
Inspeção Regional de Finanças da Secretaria Regional das Finanças.

2.

A presente nomeação produz efeitos na data da assinatura deste despacho.

3.

A nota curricular da nomeada consta em anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante.

4.

Esta despesa tem cabimento orçamental na classificação orgânica 46.01.01.03.00, rubrica económica 01.01.09.00.00,
01.01.11.00.00, 01.01.13.00.00, 01.01.14.SN.00 e 0.1.03.05.A0.A0.

Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, no Funchal, aos 9 dias do mês de junho de 2022.
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 Académicas
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 (19952000).
Experiência Profissional
Diretora de Serviços da Direção de Gestão Financeira, em regime de substituição, do Instituto de Administração da
Saúde, IP-RAM (nov. 2021 até à presente data);
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);
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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;
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).
Aviso n.º 490/2022
Sumário:
Determina composição e designa os membros da Comissão de Farmácia e Terapêutica da Região Autónoma da Madeira.

Texto:
Para os devidos efeitos torna-se público que, nos termos do n.º 5 do artigo 4.º da Portaria n.º 78/2013, de 30 de agosto, da
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais, que aplica e adapta à Região Autónoma da Madeira a Portaria n.º 340/2012, de 25
de outubro, alterada e republicada pela Portaria n.º 126/2017, de 30 de março, do Ministério da Saúde e mediante proposta do
Diretor Regional da Saúde, é atualizada, mediante despacho de homologação do Secretário Regional de Saúde e Proteção
Civil datado de 8 de junho de 2022, a composição da Comissão de Farmácia e Terapêutica da Região Autónoma da Madeira,
da seguinte forma:
Pela Ordem dos Médicos - Secção Regional do Sul, Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira: Dr. Vítor Magno
Escórcio Pereira

