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SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 
 

Declaração de Retificação n.º 45/2021 
 

Por ter sido publicado com inexatidão no JORAM, 
II Série, n.º 60, 2.º Suplemento, de 8 de abril de 2021, o 
Despacho n.º 133/2021, pelo presente se retifica: 

 
No 4.º considerando preambular, onde se lê: 
“Considerando que o licenciado em Economia, Hélder 

Leonel Velosa Jacinto, Técnico Superior, do Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, possui os 
requisitos exigidos e o perfil indicado para o exercício das 
funções inerentes ao cargo dirigente.” 

 
Deve ler-se: 
“Considerando que o licenciado em Economia, Hélder 

Leonel Velosa Ribeiro, Técnico Superior, do Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, possui os 
requisitos exigidos e o perfil indicado para o exercício das 
funções inerentes ao cargo dirigente.” 

 
No ponto 1., onde se lê: 
“1 – Nomear o licenciado em Economia, Hélder Leonel 

Velosa Jacinto, Técnico Superior, do Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, em regime 
de comissão de serviço, pelo período de um ano, no 
cargo de Chefe de Divisão da Divisão de 
Planeamento, Acompanhamento e Auditoria, do 
Instituto de Desenvolvimento Empresarial, 
IP-RAM, cargo de direção intermédia de 2.º grau, 
previsto no n.º 3 do artigo 2.º conjugado com o 
artigo 11.º da Portaria n.º 37/2021, de 19 de 
fevereiro.” 

 
Deve ler-se: 
“1 – Nomear o licenciado em Economia, Hélder Leonel 

Velosa Ribeiro, Técnico Superior, do Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, em regime 
de comissão de serviço, pelo período de um ano, no 
cargo de Chefe de Divisão da Divisão de 
Planeamento, Acompanhamento e Auditoria, do 
Instituto de Desenvolvimento Empresarial, 
IP-RAM, cargo de direção intermédia de 2.º grau, 
previsto no n.º 3 do artigo 2.º conjugado com o 
artigo 11.º da Portaria n.º 37/2021, de 19 de 
fevereiro.” 

 
Secretaria Regional de Economia, 8 de abril de 2021 
 
O CHEFE DO GABINETE, Gonçalo Nuno Santos 
 
 
SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS 

 
Despacho n.º 136/2021 

 
Despacho nº 7 /2021 
Considerando que o Decreto Regulamentar Regional n.º 

8/2020/M, de 20 de janeiro, aprovou a Orgânica da 
Secretaria Regional de Mar e Pescas (SRMar);  

Considerando que, nos termos da referida Orgânica, o 
Gabinete do Secretário Regional de Mar e Pescas (GSRMar) 
assegura o apoio técnico e administrativo e o controlo 
orçamental necessário ao exercício das competências do 
Secretário Regional e ao funcionamento da SRMar;  

Considerando que o Despacho n.º 128/2021, publicado 
no JORAM, II Série, n.º 54, de de 30 de março, que 
procedeu à reestruturação da estrutura flexível do GSRMar, 
criou uma nova unidade orgânica flexível necessária ao bom 
funcionamento do GSRMar e da SRMar, a Divisão de 
Gestão Orçamental e Financeira (DGOF), que é o serviço da 
Secretaria Regional de Mar e Pescas, incumbido, de modo 
centralizado, da execução, do estudo, da coordenação e do 
apoio na área de planeamento e execução do orçamento da 
SRMar, sem prejuízo das competências e responsabilidades 
atribuídas a outros serviços e órgãos da mesma; 

Considerando que, nos termos do artigo 3.º, n.º 2 do 
citado Despacho, a DGOF é dirigida por um Chefe de 
Divisão, cargo de direção intermédia de 2º grau;  

Considerando que, até ao provimento do cargo dirigente 
em apreço, urge assegurar o funcionamento do respetivo 
serviço;  

Considerando que a licenciada em Gestão, Tânia 
Gonçalves Nunes, com a categoria de Técnico Superior, do 
mapa de pessoal da Direção Regional de Orçamento e 
Tesouro, possui os requisitos exigidos e o perfil indicado 
para o exercício das funções inerentes ao cargo dirigente;  

Considerando que, face às suas qualificações e 
experiência profissional, conforme nota curricular em 
anexo, é de toda a conveniência que a referida licenciada 
exerça o cargo de Chefe de Divisão de Gestão Orçamental e 
Financeira, do Gabinete do Secretário Regional de Mar e 
Pescas; 

Considerando que, nos termos do disposto no n.º 5 do 
artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, 
de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos 
Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 
6 de julho, no caso de criação de serviços, o primeiro 
provimento do cargo pode ser feito por escolha, em regime 
de comissão de serviço, pelo período de um ano;  

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º do Despacho 
n.º 128/2021, de 30 de março, conjugado com o n.º 5 do 
artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, 
de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos 
Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 
6 de julho, determino:  

 
1. Nomear a licenciada em Gestão Tânia Gonçalves 

Nunes, com a categoria de Técnico Superior do 
mapa de pessoal da Direção Regional de Orçamento 
e Tesouro, em regime de comissão de serviço, pelo 
período de um ano, no cargo de Chefe de Divisão 
de Gestão Orçamental e Financeira, cargo de 
direção intermédia de 2.º grau, previsto no n.º 2 do 
artigo 3.º do Despacho n.º 128/2021, de 30 de 
março. 

 
2. O presente despacho produz efeitos a 01 de maio de 

2021. 
 
A presente despesa tem cabimento orçamental na 

Secretaria 50, Capítulo 01, Divisão 02, Subdivisão 00, 
Classificação Económica 01.01.03.00.00, 01.01.11.00.00, 
01.01.13.00.00, 01.01.14.SN.00, 01.01.14.SF.00, 
01.03.05.A0.B0. 

 
Secretaria Regional de Mar e Pescas, 14 de abril de 

2021. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE MAR E PESCAS, Teófilo 

Alírio Reis Cunha 
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Anexo do Despacho n.º 136/2021, de 14 de abril 
 

Nota Curricular 
 
Dados Biográficos: 
Nome: Tânia Gonçalves Nunes 
Data de Nascimento: 31-01-1983 
Naturalidade: Portuguesa 
 
Habilitações Literárias: 
 
2008 - Grau de Licenciatura em Gestão (Organização e 

Gestão Hoteleira), pelo ISAL - Instituto Superior de 
Administração e Línguas  

 
Experiência Profissional: 
Carreira: 
- Maio 2005 a agosto. 2010 - Assistente Técnico na 

Direção Regional do Orçamento e Contabilidade; 
- 01 setembro de 2010 – Nomeada Técnica Superior 

de 2.ª Classe da Direção Regional De Orçamento e 
Contabilidade, desempenhando funções na Direção 
de Serviços de Contabilidade; 

- 01 dezembro de 2016 a 6 janeiro de 2017 - Técnica 
Superior na Presidência do Governo Regional, 
desempenhando funções nos Serviços de 
Contabilidade; 

- 07 janeiro de 2017 a 31 janeiro de 2018 – Diretora 
de Serviços em regime de substituição da Direção 
de Serviços de Coordenação e Contabilidade na 
Direção Regional de Orçamento e Tesouro; 

- 01 de fevereiro a 14 de novembro 2018 - Técnica 
Superior na Direção Regional de Orçamento e 

Tesouro desemprenhando funções nos Serviços de 
alterações orçamentais; 

- 01 de agosto de 2018 – Nomeada Técnica 
Especialista em Orçamento e Finanças; 

- 15 de novembro de 2018 a 21 de agosto de 2019 - 
Diretora de Serviços em regime de substituição da 
Direção de Serviços de Gestão Financeira da 
Direção Regional do Património e Informática; 

- 22 de agosto de 2019 até à presente data - Diretora 
de Serviços da Direção de Serviços de Gestão 
Financeira da Direção Regional do Património; 

 
Principais atividades desenvolvidas: 
Desempenhou Funções de Técnica Superior na 

Contabilidade na Direção de Serviços de Contabilidade 
incidindo nomeadamente nos assuntos relacionados com 
Penhoras a Fornecedores, apoio no âmbito do programa de 
contabilidade GERFIP e todos os trâmites relacionados com 
os processos de despesa pública. Na Direção Regional do 
Património e Informática desempenhou funções na 
elaboração do orçamento e na gestão e controlo do 
processamento da despesa a nível financeiro. 

 
Formação Profissional / Seminários: 
-  Diversas ações de formação, entre as quais se 

destaca o Código da Contratação Pública; Auditoria 
– Normas de Auditoria, Planeamento Técnico 
ambas ministradas pela Direção Regional da 
Administração Pública e o Sistema de 
Normalização Contabilística – AP dirigido pela 
UNILEO. 

-  A frequentar a Pós-Graduação em Gestão e 
Administração Pública no ISAL. 
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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: € 1,22 (IVA incluído) 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

CORRESPONDÊNCIA   
 
 

 

PUBLICAÇÕES 

 
 

 

 

 
EXEMPLAR 

 
ASSINATURAS 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

EXECUÇÃO GRÁFICA 

IMPRESSÃO 

DEPÓSITO LEGAL 

 
 


