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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E
DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE,
RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS
Despacho Conjunto n.º 52/2021
Considerando que a Região Autónoma da Madeira tem
como missão prover a satisfação de necessidades essenciais
e contribuir para o bem-estar e qualidade de vida de todos,
tendo a empresa «ARM - Águas e Resíduos da Madeira,
S.A.» o objetivo legalmente estipulado de satisfazer as
necessidades públicas na área das águas e dos resíduos;
Considerando que se encontra a decorrer a revisão do
estudo económico e financeiro da concessão da exploração e
gestão do sistema multimunicipal de águas e de resíduos da
Região Autónoma da Madeira, com vista a assegurar um
acompanhamento económico e financeiro da mesma e
atualizar a evolução dos indicadores económicos e
financeiros projetados, nomeadamente a informação
prospetiva, tendo por base a realidade atual da Região e da
referenciada empresa concessionária;
Considerando a evolução do impacto da emergência de
Saúde Pública de interesse internacional, relacionada com a
doença infeciosa provocada pelo novo Coronavírus (SARSCoV-2), bem como a sua propagação à escala global, que
causou danos incomensuráveis cujas repercussões sociais e
económicas afetaram e afetarão todos, direta ou
indiretamente, resultando numa acentuada quebra de
rendimentos na população em geral;
Considerando que, tendo presente o interesse económico
geral e a prossecução do interesse público inerentes aos
serviços prestados no âmbito do sistema multimunicipal de
águas e de resíduos da Região Autónoma da Madeira, a
Região, enquanto entidade concedente, tem vindo a
subsidiar algumas tarifas, visando satisfazer necessidades
sociais prementes, de caráter básico, fundamental e
indispensável a vida quotidiana dos cidadãos;
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 1 da Base XXIV das
Bases da Concessão da Exploração e Gestão do Sistema
Multimunicipal de Águas e Resíduos da RAM, anexas ao
Decreto Legislativo Regional n.º 17/2014/M, de 16 de
dezembro, determina-se o seguinte:
1.

Deverão ser mantidos em 2021 os tarifários dos
serviços de águas e resíduos em baixa, em alta e de
gestão de água para regadio aprovados pela empresa
«ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A.» para
o ano de 2020;

2.

Deverá a empresa «ARM – Águas e Resíduos da
Madeira, S.A.» manter em 2021 a aplicação dos
valores das tarifas praticadas aos seus clientes em
2020, de modo a que estes não sintam quaisquer
aumentos tarifários no corrente ano, relativamente à
totalidade dos seguintes tarifários:
a) Tarifários dos serviços de águas e resíduos
- serviços em Baixa;
b) Tarifários dos serviços de águas e resíduos
- serviços em Alta;
c) Tarifários dos serviços de águas e resíduos
- serviços de gestão de água para Regadio.

3.

Celebrar com a empresa «ARM – Águas e Resíduos
da Madeira, S.A.», em devido tempo e preenchidos
que estejam todos os requisitos legais necessários
para o efeito, os Protocolos de Subsidiação às
Tarifas para o ano de 2021, com vista a dar
cumprimento ao previsto no ponto anterior.

4.

O presente Despacho entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.

Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos
Parlamentares e Secretaria Regional de Ambiente, Recursos
Naturais e Alterações Climáticas, aos 27de julho de 2021.
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL E DOS
ASSUNTOS PARLAMENTARES, Pedro Miguel Amaro de
Bettencourt Calado
A SECRETÁRIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS
NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, Susana Luísa
Rodrigues Nascimento Prada
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E
DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES
GABINETE DE GESTÃO DA LOJA DO CIDADÃO DA MADEIRA
Aviso n.º 464/2021
Disponibilização do projeto de lista unitária de
ordenação final dos candidatos aprovados e excluídos ao
procedimento concursal aberto pelo Aviso n.º 756/2020,
publicado no Jornal Oficial, II Série, n.º 239, de 22 de
dezembro, para ocupação de 1 posto de trabalho na carreira
e categoria de Técnico Superior, previsto no mapa de
pessoal do Gabinete de Gestão da Loja do Cidadão, da
Vice-Presidência do Governo Regional.
Nos termos conjugados do disposto no n.º 1 do artigo
26.º, no n.º 1 do artigo 28.º, no artigo 10.º e n.ºs 1 a 5 do
artigo 23.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, tornase público que o projeto de lista unitária de ordenação final
dos candidatos aprovados e excluídos ao procedimento
concursal comum, destinado ao preenchimento de 1 posto
de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior,
previsto no mapa de pessoal do Gabinete da Loja do
Cidadão, da Vice Presidência do Governo Regional,
conforme aviso n.º 756/2020, publicado no Jornal Oficial,
II Série, n.º 239, de 22 de dezembro, se encontra
disponibilizado na página eletrónica da Vice-Presidência do
Governo
e
Assuntos
Parlamentares
em
“RH
eRecrutamento”:https://www.madeira.gov.pt/vp/GovernoR
egional/OGoverno/Structure/VP/Publicacoes; e na página
eletrónica da Loja do Cidadão:
(https://lojacidadao.madeira.gov.pt/gglc/instrumentos-degestao/recrutamento-gglc.html), podendo os candidatos, no
âmbito do direito de participação dos interessados, dizer o
que se lhe oferecer sobre o projeto de lista unitária de
ordenação final, devendo para o efeito utilizar,
obrigatoriamente, o formulário disponível na página
eletrónica da Vice-Presidência do Governo Regional, no
seguinte endereço:

28 de julho de 2021

S-3

Número 132

(https://www.madeira.gov.pt//Portals/30/Documentos/R
H_ProcedimentosConcursais/Formulario_Audiencia_2019.
doc).

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE,
RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS

Vice-Presidência do Governo Regional e Assuntos
Parlamentares, 23 de julho de 2021.

Aviso n.º 465/2021

O PRESIDENTE DO JÚRI, João Luís Lomelino de Freitas
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Declaração de Retificação n.º 69/2021
Por ter saído com inexatidão o Aviso n.º 430/2021,
publicado na 2.ª série, do Jornal Oficial da Região Autónoma
da Madeira, n.º 122, de 13 de julho, assim se retifica:
Onde se lê:
“ficando a mesma posicionada na 1.ª posição
remuneratória e nível remuneratório 5, da carreira/categoria
de Assistente Técnico, da tabela remuneratória única”
Deve ler-se:
“ficando a mesma posicionada na 2.ª posição
remuneratória e nível remuneratório 7, da carreira/categoria
de Assistente Técnico, da tabela remuneratória única”.
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia,
27 de julho de 2021.
A CHEFE DE GABINETE, Ana Odília Franco de Gouveia
Figueiredo

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, após
homologação de 20 de julho de 2021, 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 com licenciatura em
Engenharia do Ambiente, abrangido pelo Sistema
Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria
Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações
Climáticas, a afetar ao mapa de pessoal da Direção Regional
do Ambiente e Alterações Climáticas aberto pelo aviso
n.º 705/2020, publicado no JORAM, II Série, número 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.ºandar, Funchal,
e disponibilizada na página eletrónica desta Secretaria, em
https://www.madeira.gov.pt/sraac/GovernoRegional/OG
overno/Secretarias/Structure/Equipa/Publicacoes
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e
Alterações Climáticas, aos 21 de julho de 2021
O CHEFE DO GABINETE, Altino Sousa Freitas
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

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
Duas laudas ................... € 17,34 cada
Três laudas..................... € 28,66 cada
Quatro laudas................. € 30,56 cada
Cinco laudas .................. € 31,74 cada
Seis ou mais laudas ........ € 38,56 cada

€ 15,91;
€ 34,68;
€ 85,98;
€ 122,24;
€ 158,70;
€ 231,36

A estes valores acresce o imposto devido.

Números e Suplementos - Preço por página € 0,29
Anual
Uma Série .............................. € 27,66
Duas Séries ............................ € 52,38
Três Séries ............................. € 63,78
Completa ............................... € 74,98

Semestral
€ 13,75;
€ 26,28;
€ 31,95;
€ 37,19.

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

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

Preço deste número: € 1,22 (IVA incluído)

