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Regional da Inclusão Social e Cidadania, que nomeia a licenciada em Direito, Cátia 
Andreia Santos Gomes Ribeiro, Técnica Superior do mapa de pessoal do Instituto de 
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Aviso n.º 291/2022 

Renovação da comissão de serviço da licenciada Bárbara Sofia da Silva Spínola, no 
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vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, de um posto de trabalho na carreira e categoria 
de técnico superior a afetar ao mapa de pessoal da Direção Regional do Turismo, 
aberto pelo Aviso n.º 1057/2021, de 29 de dezembro. 
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Afixação nos serviços e disponibilização na página eletrónica do projeto de lista 
unitária de ordenação final, referente ao procedimento concursal comum, destinado 
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indiferenciada a pagar pelas entidades gestoras do Sistema Integrado de Gestão de 
Resíduos de Embalagens para o ano de 2022. 
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SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS 
 

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

Declaração de Retificação n.º 37/2022 
 

Sumário: 
Retifica a numeração do Despacho nº 118-A/2022, de 14 de março, da Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania, que nomeia a 
licenciada em Direito, Cátia Andreia Santos Gomes Ribeiro, Técnica Superior do mapa de pessoal do Instituto de Segurança Social da 
Madeira, IP-RAM em regime de comissão de serviço por 3 anos, para o cargo de Diretora da Secção de Processo Executivo, do ISSM, 
IP-RAM, cargo de direção intermédia de 1.º grau, por ter havido lapso e constar como Despacho n.º 118/2022. 

 
Texto: 
Nos termos dos n.º 1 do artigo 6.º da Portaria n.º 208/82, de 31 de dezembro, declara-se que a numeração do Despacho 

n.º 118-A/2022, de 14 de março, da Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania, que nomeia a licenciada em Direito, Cátia 
Andreia Santos Gomes Ribeiro, Técnica Superior do mapa de pessoal do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM em 
regime de comissão de serviço por 3 anos, para o cargo de Diretora da Secção de Processo Executivo, do ISSM, IP-RAM, cargo de 
direção intermédia de 1.º grau, contém um lapso, por constar como Despacho n.º 118/2022, assim: 

 
Onde se lê: 
Despacho n.º 118/2022,  
 
Deve ler-se: 
Despacho n.º 118-A/2022 
 
Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa, 30 de março de 2022. 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E CULTURA 
 

Aviso n.º 291/2022 
 

Sumário: 
Renovação da comissão de serviço da licenciada Bárbara Sofia da Silva Spínola, no cargo de Diretora de Serviços de Informação, 
Projetos e Eventos Turísticos, cargo de direção intermédia de 1.º grau, da Direção Regional do Turismo. 

 
Texto: 
Por despacho de sua Excelência o Secretário Regional de Turismo e Cultura, datado de 4 de março de 2022, foi renovada a 

comissão de serviço da licenciada BÁRBARA SOFIA DA SILVA SPÍNOLA, no cargo de Diretora de Serviços de Informação, 
Projetos e Eventos Turísticos, da Direção Regional do Turismo, com efeitos a partir de 17 de maio de 2022, inclusive. 

 
Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 24 de março de 2022. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Raquel Vasconcelos Drummond Borges França 
 

 
Aviso n.º 292/2022 

 
Sumário: 
Afixação nos serviços e disponibilização na página eletrónica do projeto lista de candidatos admitidos e excluídos ao procedimento con-
cursal para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, de um posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior a afetar ao mapa de pessoal da Direção Regional do Turismo, 
aberto pelo Aviso n.º 1057/2021, de 29 de dezembro. 
 
Para conhecimento dos interessados, torna-se público que o projeto de lista dos candidatos admitidos e excluídos ao proce-

dimento concursal para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públi-
cas por tempo indeterminado, de um posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior, com habilitação académica 
licenciatura, do sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, a afetar ao 
mapa de pessoal da Direção Regional do Turismo, aberto pelo Aviso n.º 1057/2021, publicado na II série do JORAM, n.º 237, 
de 29 de dezembro, se procedeu, à publicação do projeto de lista de admitidos e excluídos, na página eletrónica da Secretaria 
Regional de Turismo e Cultura, disponível em  

 
Aviso n.º 295/2022 

Conclusão com sucesso do período experimental a que esteve sujeito o trabalhador 
José David Martins Teodoro, na categoria e carreira de Assistente Operacional, 
abrangido pelo Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria 
Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, ficando o 
trabalhador afeto ao mapa de pessoal do Instituto das Florestas e Conservação da 
Natureza, IP-RAM. 
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https://www.madeira.gov.pt/srtc/GovernoRegional/OGoverno/Secretarias/Structure/Equipa/Publicacoes, tendo também si-
do afixada no Gabinete de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, sita na Avenida Arriaga, n.º 18, 
1.º andar, 9004-519 Funchal. 

Mais se informa e com vista à realização da audiência prévia, nos termos do artigo 22.º, conjugado com o n.º 2 artigo 10.º 
da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, do n.º 1 do artigo 112.º do 
Código do Procedimento Administrativo, que os interessados dispõem de um prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publi-
cação do presente Aviso, para dizerem o que se lhes oferecer. 

 
Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 25 março de 2022. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Raquel Vasconcelos Drummond Borges França 
 
 

Aviso n.º 293/2022 
 

Sumário: 
Afixação nos serviços e disponibilização na página eletrónica do projeto de lista unitária de ordenação final, referente ao procedimento 
concursal comum, destinado ao recrutamento de 1 posto de trabalho, da carreira/categoria de técnico superior, para a constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado a afetar ao mapa de pessoal da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca 
da Madeira da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, conforme aviso n.º 803/2020, de 28 de dezembro. 

 
Texto: 
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de 1 posto de trabalho na carreira e categoria de técnico supe-

rior do sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, a afetar ao mapa de 
pessoal da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, a que se refere 
o Aviso n.º 803/2020, publicado na II série do JORAM, n.º 242, 3.º Suplemento, de 28 de dezembro.  

 
1 -  Notificam-se os candidatos que, nos termos do n.º 1 do artigo 25.º e n.º 1 do artigo 26.º, ambos da Portaria 

n.º 125-A/2019, de 30 de abril, se procedeu, à publicação do projeto de lista unitária de ordenação final, na página 
eletrónica da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, disponível em https://www. madei-
ra.gov.pt/srtc/GovernoRegional/OGoverno/Secretarias/Structure/Equipa/Publicacoes, na parte reservada aos procedi-
mentos concursais, tendo também sido afixada no Gabinete de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Turismo 
e Cultura, sita na Avenida Arriaga, n.º 18, 1.º andar, 9004-519 Funchal. 

 
2 - Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 28.º da supra referida Portaria, notificam-se por este meio, nos termos 

do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 4 do artigo 112.º e n.º 9 do artigo 113.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo, todos os candidatos, incluindo os excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção, para efeitos de 
exercício do seu direito de audiência prévia, para, querendo, dizer o que se lhes oferecer, no prazo de dez dias úteis, 
contados da data da presente publicação.  

 
Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 28 de março de 2022. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Raquel Vasconcelos Drummond Borges França 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
 

Despacho n.º 132/2022 
 
Sumário: 
Procede à atualização dos valores das contrapartidas financeiras da recolha seletiva e indiferenciada a pagar pelas entidades gestoras do 
Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens para o ano de 2022. 
 
Texto: 

Atualiza os valores das contrapartidas financeiras da recolha seletiva e indiferenciada a pagar pelas  
entidades gestoras do sistema integrado de gestão de resíduos de embalagens 

 
Considerando que o Despacho n.º 379/2017, da Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, publicado no Jornal 

Oficial da Região Autónoma da Madeira, 2.ª série, n.º 170, de 29 de setembro de 2017, aprovou o modelo e fixou os valores 
de contrapartidas financeiras da recolha seletiva e indiferenciada e respetiva triagem a pagar pelas entidades gestoras do Sis-
tema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE) na Região Autónoma da Madeira (RAM); 

Considerando que o Despacho n.º 104/2018, da Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, publicado no Jornal 
Oficial da Região Autónoma da Madeira, 2.ª série, n.º 40, de 12 de março de 2018, procedeu à repartição dos valores supra 
identificados; 

Considerando que, nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do referido Despacho n.º 379/2017, compete à Direção Regional do 
Ambiente e Alterações Climáticas a publicitação dos valores de contrapartida financeira da recolha seletiva e indiferenciada e 
respetiva triagem de resíduos de embalagem a aplicar na RAM para o ano em curso, atualizados por aplicação do índice har-
monizado de preços no consumidor relativo ao período de doze meses mais recente; 

Considerando que, segundo o artigo 2.º do mencionado Despacho n.º 104/2018, aquando da atualização dos valores de 
contrapartidas financeiras, a Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas procede igualmente à publicitação da repartição 
dos mesmos valores de contrapartidas financeiras pelas operações de recolha seletiva e de triagem para o ano em curso; 
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Considerando que, para a atualização dos valores referentes ao corrente ano de 2022, foi aplicado o valor do índice harmo-
nizado de preços no consumidor divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística, sendo o fator de atualização de 1,009; 

Considerando que foram ouvidos a «ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A.», na qualidade de entidade gestora do 
Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos da Região e na qualidade de entidade gestora dos sistemas municipais de gestão de 
resíduos urbanos dos concelhos de Câmara de Lobos, Machico, Porto Santo, Ribeira Brava e Santana, os demais municípios 
da Região Autónoma da Madeira, a Secretaria Regional das Finanças, bem como a «Sociedade Ponto Verde - Sociedade Gesto-
ra de Resíduos de Embalagens, S.A.», a «Novo Verde - Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens, S.A.» e a «Electrão - Asso-
ciação de Gestão de Resíduos».  

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Despacho n.º 379/2017, publicado no Jornal Oficial da Região Autó-
noma da Madeira, 2.ª série, n.º 170, de 29 de setembro de 2017, do artigo 2.º do Despacho n.º 104/2018, publicado no Jornal 
Oficial da Região Autónoma da Madeira, 2.ª série, n.º 40, de 12 de março de 2018, bem como da alínea e) do artigo 1.º, da 
alínea a) do artigo 2.º e da alínea f) do n.º 1 do artigo 3.º, todos do Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2020/M, de 15 de 
janeiro, determino o seguinte: 

 
1. O presente despacho procede à atualização dos valores de contrapartida financeira da recolha seletiva e indiferenciada 

a pagar pelas entidades gestoras do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens para o ano de 2022 na 
Região Autónoma da Madeira, conforme os Anexos I, II e III ao presente despacho, do qual fazem parte integrante. 

 
2. O presente despacho entra em vigor no dia útil seguinte ao da sua publicação e produz efeitos a partir de 1 de janeiro 

de 2022.  
 
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, aos 28 dias de março de 2022. 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DE AMBIENTE, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Luísa Rodrigues Nascimento 

Prada 
 

ANEXO I 
 

Valores de Contrapartidas Financeiras da Recolha Seletiva e Triagem 
(a que se refere o artigo 1.º do Despacho n.º 379/2017, de 29 de setembro, na sua redação atual 

 
 uni: (€/ton) 

Sistema de 

Gestão de 

Resíduos 

Urbanos 

Material 

Vidro Papel/Cartão Plástico Aço Alumínio ECAL Madeira 

ARM 
62,37 247,41 713,11 806,67 961,56 779,63 37,43 

 
 

ANEXO II 
 

Valores de Contrapartidas Financeiras da Recolha Indiferenciada 
(a que se refere o artigo 2.º do Despacho n.º 379/2017, de 29 de setembro, na sua redação atual) 

 
  (uni: €/ton) 

Sistema de 
Gestão de 
Resíduos 
Urbanos 

Operação 

Material 

Vidro 
Papel/ 
cartão 

Plástico Aço Alumínio ECAL Madeira 

ARM 
Valorização 
energética 
(incineração) 

n.a. n.a. n.a. 92,52 589,40 n.a. n.a. 

 
 

ANEXO III 
 

Repartição dos Valores de Contrapartidas Financeiras pelas Operações de Recolha Seletiva e Triagem 
(a que se refere o artigo 1.º do Despacho n.º 104/2018, de 12 de março, na sua redação atual) 

 
  (uni: €/ton) 

Operações 

Material 

Vidro Papel / cartão ECAL Plástico Aço Alumínio Madeira 

Recolha Seletiva  38,46 154,89 488,57 445,95 505,21 601,88 37,43 

Triagem  23,91 92,52 291,06 267,15 301,46 359,68 0,00 
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Aviso n.º 294/2022 
 

Sumário: 
Consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras, da Assistente Operacional, Paula Filomena de Abreu, na categoria/carreira de 
Assistente Técnico, no Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e 
Alterações Climáticas, ficando a trabalhadora afeta ao Gabinete do Secretário Regional, com efeitos a 11 de março de 2022. 

 
Texto: 
Torna-se público que por despacho de Sua Excelência a Secretária Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações 

Climáticas de 11 de março de 2022, foi determinada a consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras, da Assistente 
Operacional, Paula Filomena de Abreu, na categoria/carreira de Assistente Técnico, no Sistema Centralizado de Gestão de 
Recursos Humanos da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, ficando a trabalhadora 
afeta ao Gabinete do Secretário Regional, com efeitos a 11 de março de 2022, e posicionada, na 1ª posicionada remuneratória 
da categoria/carreira de Assistente Técnico e no nível 5 da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria 
n.º 1553-C/2008, de 31 de julho, atualizada pelo Decreto-Lei n.º 10/2021, de 31 de julho, tendo o respetivo contrato de traba-
lho em funções públicas por tempo indeterminado sido celebrado a 11 de março de 2022, com efeitos a partir de 11 de março 
de 2022.  

 
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, de 11 de março de 2022. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Altino Sousa Freitas 
 
 

Aviso n.º 295/2022 
 

Sumário: 
Conclusão com sucesso do período experimental a que esteve sujeito o trabalhador José David Martins Teodoro, na categoria e carreira 
de Assistente Operacional, abrangido pelo Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Ambiente, 
Recursos Naturais e Alterações Climáticas, ficando o trabalhador afeto ao mapa de pessoal do Instituto das Florestas e Conservação da 
Natureza, IP-RAM. 

 
Texto: 
Pelo Despacho n.º 19/SRAAC/2022, de 22 de março, da Excelentíssima Senhora Secretária Regional de Ambiente, Recur-

sos Naturais e Alterações Climáticas, foi concluído com sucesso o período experimental a que esteve sujeito o trabalhador 
José David Martins Teodoro na categoria e carreira de Assistente Operacional, abrangido pelo Sistema Centralizado de Gestão 
de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, ficando o trabalhador 
afeto ao mapa de pessoal do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, 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, 2/2020, 
de 31 de março.  

 
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, aos 22 de março de 2022. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Altino Sousa Freitas 
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Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção 

Regional da Administração Publica e da Modernização Administrativa. 

 

Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:  
 Uma lauda ..................... € 15,91 cada € 15,91; 
 Duas laudas ................... € 17,34 cada € 34,68; 
 Três laudas .................... € 28,66 cada € 85,98; 
 Quatro laudas ................ € 30,56 cada € 122,24; 
 Cinco laudas .................. € 31,74 cada € 158,70; 
 Seis ou mais laudas ........ € 38,56 cada € 231,36 
 

 A estes valores acresce o imposto devido. 

 
Números e Suplementos - Preço por página € 0,29 

 
  Anual Semestral 

 Uma Série .............................. € 27,66 € 13,75; 
 Duas Séries ............................ € 52,38 € 26,28; 

 Três Séries ............................. € 63,78 € 31,95; 

 Completa ............................... € 74,98 € 37,19. 

 
A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de janeiro) e o imposto devido. 

 

Preço deste número: € 1,83 (IVA incluído) 
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