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SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS 
 

Despacho n.º 245/2022 
 

Sumário: 
Delega no Diretor Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa, com a faculdade de subdelegar no júri do 
procedimento, os poderes para a prática de todos os atos a realizar no âmbito do procedimento de concurso limitado de prévia 
qualificação para "CLPQ N.º  01/2022/DRAPMA - SRF”, para a contratação de serviços de desenvolvimento aplicacional tendo em vista 
o desenvolvimento de novas soluções em tecnologias open source e/ou integração das novas soluções com sistemas/plataformas 
existentes de suporte ao portal SIMplifica e desenvolvimento evolutivo e corretivo da infraestrutura aplicacional existente, através de 
uma bolsa de horas com um valor mínimo estimado de 4.720 horas (quatro mil setecentas e vinte horas) e ainda, acessoriamente, a 
aquisição de 100 (cem) certificados qualificados para selos eletrónicos, de 100 (cem) certificados de assinatura eletrónica qualificada, e 
100.000 (cem mil) selos temporais, com a validade de um ano. 

 
Texto: 
Considerando a competência para a autorização da despesa no âmbito de procedimentos de contratação pública, 

estabelecida na alínea c) do n.º 1 do artigo 27.º do DLR n.º 28-A/2021/M, de 30 de dezembro, e a existência de norma 
habilitante para a delegação daquela competência. 

Ao abrigo do disposto no n.º   1 do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos (CCP) e dos artigos 44.º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo, e sem prejuízo do disposto no n.º   2 do artigo 69.º do CCP, determino o seguinte:  

 
1.  Delego no Diretor Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa, com a faculdade de 

subdelegar no júri do procedimento, os poderes para a prática de todos os atos a realizar no âmbito do procedimento 
de concurso limitado de prévia qualificação para "CLPQ N.º  01/2022/DRAPMA - SRF”, para a contratação de 
serviços de desenvolvimento aplicacional tendo em vista o desenvolvimento de novas soluções em tecnologias open 
source e/ou integração das novas soluções com sistemas/plataformas existentes de suporte ao portal SIMplifica e 
desenvolvimento evolutivo e corretivo da infraestrutura aplicacional existente, através de uma bolsa de horas com um 
valor mínimo estimado de 4.720 horas (quatro mil setecentas e vinte horas) e ainda, acessoriamente, a aquisição de 
100 (cem) certificados qualificados para selos eletrónicos, de 100 (cem) certificados de assinatura eletrónica 
qualificada, e 100.000 (cem mil) selos temporais, com a validade de um ano, nomeadamente: 
a)  Decisão de contratar e autorização da despesa inerente ao contrato a celebrar, escolha do procedimento 

pré-contratual, aprovação das peças do procedimento e designação do júri; 
b)  Retificação de erros ou omissões das peças do procedimento; 
c)  Pronúncia sobre eventuais listas de erros e omissões detetados pelos interessados; 
d)  Decisão de qualificação, não qualificação, adjudicação, não adjudicação e respetiva notificação aos concorrentes; 
e)  Designação do gestor do contrato; 
f)  Aprovação da minuta e outorga do correspondente contrato, bem como de todos os atos referentes à execução do 

contrato, incluindo os poderes de modificação, resolução ou revogação e as competências relativas à liberação ou 
execução de cauções/quantias retidas. 

 
2.  O presente despacho produz efeitos a 23 de junho de 2022. 
 
Secretaria Regional das Finanças, 23 de junho de 2022. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS, Rogério de Andrade Gouveia 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 
 

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM 
 

Aviso n.º 546/2022 
 

Sumário: 
Afixação da lista unitária de ordenação final, no âmbito do procedimento concursal comum para a ocupação mediante a constituição de 
vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para o preenchimento 
de um posto de trabalho da carreira e categoria do regime geral de Técnico Superior, com Licenciatura na área de Direito. 

 
Texto:  
Nos termos do disposto nos n.ºs 2, 4 e 5 do artigo 28.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, torna-se pública a lista unitária de ordenação final, homologada por deliberação 
do Conselho Diretivo de 22 de junho de 2022, no âmbito do procedimento concursal comum para a ocupação mediante a 
constituição de vinculo de emprego público,  na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para o preenchimento de um posto de trabalho da carreira e categoria do regime geral de Técnico Superior, 
com Licenciatura na área de Direito, previsto e não ocupado no mapa de pessoal do Instituto de Administração da Saúde, 
IP-RAM, aberto pelo Aviso n.º  975/2021, publicado no JORAM, 2.ª série, n.º  228, de 16 de dezembro de 2021, que se 
encontra disponível para consulta no  Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, sito à Rua das Pretas, 1, e 
disponibilizada na página eletrónica (http://www.iasaude.pt/index.php/recursos-humanos/rh/recrutamento). 

Consideram-se ainda notificados do ato da homologação da lista de ordenação final todos os candidatos que tenham sido 
excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção. 

Ana.Luis
Realce
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Funchal, 24 de junho de 2022. 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM, Bruno Alexandre Ornelas 

de Freitas 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
 

Aviso n.º 547/2022  
 

Sumário: 
Afixação da lista unitária de ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal comum, aberto pelo aviso 

n.º 706/2020, de 15 de dezembro, 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 Técnico Superior abrangido pelo 
Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações 
Climáticas, previsto no mapa de pessoal da Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas. 

 
Texto: 
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, na redação em 

vigor, após homologação de 16 de fevereiro de 2022, 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 Técnico Superior abrangido pelo Sistema Centralizado de 
Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, previsto no 
mapa de pessoal da Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, aberto pelo Aviso n.º 706/2020, publicado no 
Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, II Série, n.º 234, de 15 de dezembro de 2020, 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.º andar, Funchal, e disponibilizada na respetiva página eletrónica, em  
https://www.madeira.gov.pt/sraac/GovernoRegional/OGoverno/Secretarias/Structure/Equipa/Publicacoes 
 

Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, aos 4 de março de 2022. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Altino Sousa Freitas 
 
 

Aviso n.º 548/2022 
 

Sumário: 
Conclusão com sucesso do período experimental a que esteve sujeita a trabalhadora Maria Teresa Vieira de Freitas, na categoria e 
carreira de Técnico Superior, abrangida pelo Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Ambiente, 
Recursos Naturais e Alterações Climáticas, ficando a trabalhadora afeta ao Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM. 

 
Texto: 
Pelo Despacho n.º 57/SRAAC/2022, de 23 de junho, da Excelentíssima Senhora Secretária Regional de Ambiente, 

Recursos Naturais e Alterações Climáticas, foi concluído com sucesso o período experimental a que esteve sujeita a 
trabalhadora Maria Teresa Vieira de Freitas, na categoria e carreira de Técnico Superior, abrangida pelo Sistema Centralizado 
de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, ficando a 
trabalhadora afeta ao Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, da Secretaria Regional de Ambiente, 
Recursos Naturais e Alterações Climáticas, nos termos dos n.ºs 4 e 5 do artigo 46.º da Lei Geral de 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, 73/2017, de 16 de agosto, 49/2018, de 14 de agosto, 71/2018, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 6/2019, de 14 
de janeiro, e pelas Leis n.ºs 79/2019, de 2 de setembro, 82/2019, de 2 de setembro, e 2/2020, de 31 de março. 

 
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, aos 23 de junho de 2022. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Altino Sousa Freitas 
 
 

Aviso n.º 549/2022 
 

Sumário: 
Afixação da lista unitária de ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal comum, aberto pelo aviso n.º 955/2021, de 15 de 
dezembro, 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 Técnico Superior abrangido pelo Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da 
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, previsto no mapa de pessoal do Instituto das Florestas e 
Conservação da Natureza, IP-RAM. 


