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SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E 

PROTEÇÃO CIVIL 
 

Despacho n.º 6/2021 
 

Determino a cessação da comissão de serviço do 
licenciado em Direito Pedro Damião Gonçalves Baptista 
Fernandes, do cargo de Vogal da Comissão para a Dissuasão 
da Toxicodependência da Região Autónoma da Madeira, 
para o qual foi nomeado através do meu Despacho  
n.º 405/2019, publicado no Jornal Oficial da Região 
Autónoma da Madeira, II Série, n.º 194, de 15 de novembro 
de 2019, a seu pedido e por razões pessoais, conforme 
estabelece o n.º 3 do artigo 289.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei  
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual.  

A presente cessação de comissão de serviço produz 
efeitos a partir de 30 de dezembro de 2020.  

 
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, no 

Funchal, aos 30 dias do mês de dezembro de 2020. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL, 

Pedro Miguel de Câmara Ramos 
 
 

Despacho n.º 7/2021 
 

Considerando que através do meu Despacho  
n.º 311/2019, publicado no JORAM, II Série, n.º 187, 2.º 
suplemento, de 6 de novembro de 2019, ficou estabelecido 
que o número de motoristas ao serviço do meu gabinete 
seria de dois;  

Considerando que através do Despacho acima referido 
foram designados para exercer as funções de motorista do 
meu Gabinete, os assistentes operacionais José Sérgio 
Barros Rodrigues e José Manuel Rodrigues;  

Considerando que o motorista José Manuel Rodrigues, 
da carreira de assistente operacional, pertencente ao mapa de 
pessoal da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, 
passou à situação de aposentado, a partir de 1 de janeiro de 
2021, pelo que, urge designar um motorista para exercer 
funções no meu Gabinete;  

Considerando que no contexto de contenção de despesa 
pública, o n.º 2 do artigo 55.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 18/2020/M, de 31 de dezembro, estabelece que, 
durante o ano de 2021, os motoristas dos gabinetes dos 
membros do Governo Regional regem-se pelas disposições 
normativas referentes ao regime remuneratório e 
suplementos aplicáveis a 31 de dezembro de 2011.  

Assim, ao abrigo do n.º 2 do artigo 55.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 18/2020/M, de 31 de dezembro, 
conjugado com o artigo 36.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 1/2005/M, de 18 de fevereiro, com o artigo 4.º 
do Decreto-Lei n.º 381/89, de 28 de outubro, e com o n.º 7 
do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, 
determino o seguinte:  

 
1 - Designo para exercer as funções de motorista do 

meu Gabinete, Miguel José Rodrigues de Freitas, 
assistente operacional, pertencente ao mapa de 
pessoal do Serviço de Saúde da Região Autónoma 
da Madeira, EPERAM.  

 
2 - Em conformidade com o estipulado no n.º 2 do artigo 

55.º do Decreto Legislativo Regional  
n.º 18/2020/M, de 31 de dezembro, conjugado com o 
disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 381/89, de 28 
de outubro, no artigo 36.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 1/2005/M, de 18 de fevereiro, e no 
Despacho do então Secretário Regional do Plano e 

Finanças, de 28 de fevereiro de 2005, publicado no 
JORAM, II Série, n.º 45, suplemento, de 4 de março 
de 2005, no exercício das respetivas funções, o 
designado tem direito à remuneração base de origem, a 
uma gratificação mensal no valor de 30% da 
remuneração base a título de suplemento de risco, e ao 
subsídio de disponibilidade permanente mensal, no 
montante de 50% do índice 233.  

 
3 - A nota curricular do ora designado consta em anexo 

ao presente despacho e dele faz parte integrante. 
 
4 - A presente nomeação inicia-se a 1 de janeiro de 

2021 e tem a duração do meu mandato.  
 
Esta despesa está prevista no orçamento do Gabinete do 

Secretário e serviços dependentes da Secretaria Regional de 
Saúde e Proteção Civil, na Secretaria 46, Capítulo 01, 
Divisão 01, Subdivisão 00, na respetiva Classificação 
Económica à qual foi atribuído o cabimento número 
CY42100034.  

 
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, no 

Funchal, aos 4 dias do mês de janeiro de 2021. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL, 

Pedro Miguel de Câmara Ramos 
 
 

Anexo do Despacho n.º 7/2021, de 7 de janeiro 
 

Nota Curricular 
 
Identificação: 
Nome: Miguel José Rodrigues de Freitas  
Data de nascimento: 26 de janeiro de 1965 
Naturalidade: Freguesia de São Pedro, concelho do Funchal  
 
Habilitações Literárias: 
6.º Ano de Escolaridade, concluído na Escola Básica e 

Secundária Gonçalves Zarco. 
 
Atividade Profissional: 
-  De 09/10/1995 a 08/04/1996 - exerceu funções de mo-

torista de ligeiros, em regime de contrato de trabalho a 
termo certo, no extinto Centro Regional de Saúde;  

-  De 09/04/1996 a 30/08/1999 - exerceu funções de mo-
torista de ligeiros, em regime de prestação de serviços, 
no extinto Centro Regional de Saúde;  

-  De 31/08/1999 até 13/05/2001 - exerceu funções de 
motorista de ligeiros, em regime de contrato de traba-
lho a termo certo, no extinto Centro Regional de Saú-
de; 

-  Em 14/05/2001 foi nomeado na categoria de motorista 
de ligeiros, na extinta Direção Regional de Saúde Pú-
blica; 

-  Em maio de 2003 ingressou no quadro de pessoal 
do Serviço Regional de Saúde, E.P.E.;  

-  Em 2008 ingressou no quadro de pessoal do Serviço 
de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E..  

 
Formação Profissional. 
-  Abril de 2002 - frequentou a Ação de Formação 

“Manutenção de viaturas - condução segura”, pro-
movida pela Secretaria Regional dos Assuntos So-
ciais, através do Serviço de Formação de Pessoal; 

-  Março de 2014 - frequentou o Curso de Formação 
Profissional “Suporte Básico Vida para Leigos”, 
promovida pelo Serviço de Formação e Investiga-
ção do Serviço de Saúde da Região Autónoma da 
Madeira, E.P.E.. 

Duarte.Pinto
Realce


