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junho, foi autorizada a consolidação da mobilidade intercarreiras ao Assistente Técnico Reginaldo Mendonça de
França, para a carreira/categoria de Técnico Superior, do
mapa de pessoal da Escola Básica e Secundária Bispo D.
Manuel Ferreira Cabral, com efeitos a 1 de junho de 2019,
ficando posicionado na 2.ª posição remuneratória e nível
remuneratório 15 da carreira de Técnico Superior.
Por despacho de 22 de maio de 2019, de Sua Excelência
o Secretário Regional de Educação, conforme o disposto no
artigo 14.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2018/M,
de 6 de agosto, que procede à primeira alteração ao Decreto
Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, que
aprova o Orçamento da RAM para 2018, conjugado com o
disposto no artigo 99.º - A da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, foi autorizada a consolidação da mobilidade
intercarreiras à Assistente Técnica Cidália Maria Sousa dos
Santos Gonçalves, para a carreira/categoria de Técnico
Superior, do mapa de pessoal da Escola Básica dos 2.º e 3.º
Ciclos da Torre, com efeitos a 1 de junho de 2019, ficando
posicionada na 2.ª posição remuneratória e nível
remuneratório 15 da carreira de Técnico Superior.
Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da
Madeira do Tribunal de Contas.
Funchal, 29 de maio de 2019.

Secretaria Regional da Saúde, no Funchal, aos 28 dias do
mês de maio de 2019.
O SECRETÁRIO REGIONAL DA SAÚDE, Pedro Miguel de
Câmara Ramos
Despacho n.º 135/2019
Nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto Legislativo
Regional n.º 9/2013/M, de 19 de fevereiro, diploma que
estabelece as regras de designação, competências e
funcionamento das entidades que exercem o poder de
autoridade de saúde na Administração Regional Autónoma
da Madeira e que adapta à Região Autónoma da Madeira o
Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de abril, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro,
objeto da Declaração de Retificação n.º 51/2013, de 3 de
dezembro, e do n.º 2, ex vi do n.º 3, ambos do Despacho
Normativo n.º 4/2005, de 18 de abril, dos Secretários
Regionais do Plano e Finanças e dos Assuntos Sociais,
publicado no JORAM, I Série, n.º 36, de 19 de abril de
2005, sob proposta do Presidente do Conselho Diretivo do
Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, determino o
seguinte:
1.

Designar em comissão de serviço, o Dr. Bernardino
Vitorino Gonçalves Carvão, Assistente da Carreira
Especial Médica, na área de exercício profissional
de Medicina Geral e Familiar, pertencente ao mapa
de pessoal do Serviço de Saúde da Região
Autónoma da Madeira, E.P.E., na qualidade de
Delegado de Saúde do Município de São Vicente.

2.

A presente nomeação é feita pelo período de três
anos e produz efeitos a 1 de junho de 2019.

O DIRETOR REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO, António
José de Carvalho Lucas
SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE
Despacho n.º 134/2019
Nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto Legislativo
Regional n.º 9/2013/M, de 19 de fevereiro, diploma que
estabelece as regras de designação, competências e
funcionamento das entidades que exercem o poder de
autoridade de saúde na Administração Regional Autónoma
da Madeira e que adapta à Região Autónoma da Madeira o
Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de abril, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro,
objeto da Declaração de Retificação n.º 51/2013, de 3 de
dezembro, do Despacho n.º 97/2014, de 6 de junho, do
Secretário Regional dos Assuntos Sociais, publicado no
JORAM, II Série, n.º 106, de 11 de junho, e ainda da alínea
b) do n.º 4 do Despacho Normativo n.º 4/2005, de 18 de
abril, dos Secretários Regionais do Plano e Finanças e dos
Assuntos Sociais, publicado no JORAM, I Série, n.º 36, de
19 de abril de 2005, sob proposta do Presidente do Conselho
Diretivo do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM,
determino o seguinte:
1.

Designar em comissão de serviço, o Dr. Fernando
Manuel Reis Moreira, Assistente da Carreira
Especial Médica, na área de exercício profissional
de Medicina Geral e Familiar, pertencente ao mapa
de pessoal do Serviço de Saúde da Região
Autónoma da Madeira, E.P.E., na qualidade de
Delegado de Saúde Adjunto, com funções de mera
substituição nas ausências e/ou impedimentos dos
Delegados de Saúde dos respetivos Municípios de
São Vicente, do Porto Moniz e da Ribeira Brava.

2.

A presente nomeação é feita pelo período de três
anos e produz efeitos a 1 de junho de 2019.

Secretaria Regional da Saúde, no Funchal, aos 28 dias do
mês de maio de 2019.
O SECRETÁRIO REGIONAL DA SAÚDE, Pedro Miguel de
Câmara Ramos
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IPRAM
Aviso n.º 210/2019
Procedimento concursal comum destinado ao
recrutamento de 2 (dois) postos de trabalho da carreira e
categoria de Assistente Operacional, para o mapa de pessoal
do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, que
foram ocupados com recurso a programas de emprego,
previstos no Anexo I (1.ª prioridade) do Despacho que
aprova o Mapa Regional Consolidado de Recrutamentos do
1.º Trimestre de 2019.
Nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 44.º e
45.º do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2018/M, de 31
de dezembro, que aprova o Orçamento da Região Autónoma
da Madeira para 2019, e dos artigos 13.º e 14.º, n.º 1, do
Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto,
que adapta à administração regional autónoma da Madeira a
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP),
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada
pelas Leis n.os 84/2015, de 7 de agosto, 18/2016, de 20 de
junho, 25/2017, de 30 de maio, 70/2017, de 14 de agosto,
73/2017, de 16 de agosto, 49/2018, de 14 de agosto, e
71/2018, de 31 de dezembro, conjugados com o artigo 11.º
da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se público

