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SECRETARIAREGIONALDOS ASSUNTOS SOCIAIS

-

Despacho

-

Considerando que o Decreto Regulamentar Regional n.º
28/92/M, de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 28/2000/M, de 27
de Abril, prevê no seu artigo 19.º a Divisão de Gestão e
Formação de Pessoal;
Considerando que a Chefia de Divisão de Gestão e
Formação de Pessoal se encontra vaga e que se torna
imprescindível garantir o seu preenchimento;
Considerando que em sede de apreciação de candidaturas
no âmbito do processo de selecção previsto no artigo 21.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, adaptada à Região pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de Abril,
a licenciada Laura Henriques de Nóbrega Cabral Ventura,
demonstrou possuir os requisitos legais e o perfil adequado
ao exercício daquelas funções;
Nestes termos e ao abrigo do disposto dos artigos 20.º,
21.º e n.º 6 do artigo 35.º da Lei n.º2/2004, de 15 de Janeiro,
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M,
de 22 de Abril e do artigo 19.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 28/92/M, de 1 de Outubro, determino o
seguinte:
1 - Nomear em comissão de serviço para o cargo de
Chefe de Divisão de Gestão e Formação de Pessoal,
do Centro de Segurança Social da Madeira, da
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais, a
licenciada Laura Henriques de Nóbrega Cabral
Ventura;
2 - A nomeação é feita por urgente conveniência de
serviço e produz efeitos à data do presente despacho.
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais, ao 14 de Junho
de 2004.
SECRETÁRIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS, Conceição
Almeida Estudante

Congresso sobre “Direito do Consumo, iniciativas
Europeias e Abordagens Nacionais”;
Workshop em Comunicação e Imagem Profissional;
Formação em Excel;
Workshop em Fiscalidade;
“Código do Procedimento Administrativo”;
Curso de Formação no Sistema de execução fiscais;
Curso de Especialização em Direcção de Instituições
de Acção Social (a aguardar avaliação).

EXPERIÊNCIAPROFISSIONAL

-

De 1998 a 2000 - Efectuou o estágio de Advocacia ;
De 1999 a 2001 - Exerceu funções de Consultora
Jurídica no Serviço de Defesa do Consumidor, da
Secretaria Regional dos Recursos Humanos;
De 1999 a 2001 - Responsável por várias acções de
formação relacionadas com o Consumo e os Direitos
dos Consumidores,
De 2001 a 2004 - Exerceu funções de Consultora
Jurídica junto do Conselho de Administração do
Centro de Segurança Social da Madeira.
SECRETARIAREGIONALDE EDUCAÇÃO

DIRECÇÃO REGIONALDAADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

Aviso
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 15/06/04, no uso da delegação de competências,
prevista no ponto 1.6 do Despacho n.º 50/2001, de 19 de
Outubro, do Secretário Regional de Educação, publicado no
JORAM n.º 213, II Série, de 6/11, foi nomeado definitivamente,
ANTÓNIO GARCÊS MARQUES, para a categoria de Técnico
Superior Principal, no quadro de pessoal da Direcção Regional
de Educação, com efeitos a partir de 14 de Junho de 2004 Secretaria Regional de Educação.
Funchal, 15 de Junho de 2004.
O DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA,
Jorge Manuel da Silva Morgado

CURRICULO ACADÉMICO E PROFISSIONAL

Rectificação

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS

-

Licenciatura em Direito.

HABILITAÇÕES COMPLEMENTARES

-

Pós - graduação em Direito do Consumo, no ano de
2001/2002;
Pós - graduação em Direito da Família e Protecção
de Menores, no ano de 2003

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

-

Curso de Formação de Formadores;
“20 Anos da Constituição de 1976”;
Curso de Contabilidade;
Curso Intensivo Integrado sobre Introdução à
Informática -Windows 95, MS -Word 97 e MS Excel 97;
Jornadas de sensibilização para a aplicação prática
do Direito Comunitário;
Conferência sobre o Euro;
Euro - implicações na Área financeira/aprovisionamento;
Conferência “Do Estado de Direito ao Estado em
busca do espaço de consenso no Processo Penal;
Seminário “Euro - a nossa moeda”;
Conferência “ Educar o Consumidor para a
responsabilidade e solidariedade”;

Por ter saído com inexactidão no JORAM n.º 109, II série,
página n.º 3, de 03 de Junho de 2004, rectifica-se o seguinte:
ONDE SE LÊ:

“(…) foi autorizada a transferência, da Técnica Profissional
de 2.ª Classe, ANA ISABEL CARVALHO GONÇALVES REYNOLDS,
(…),para o quadro de pessoal da Escola Básica e Secundária
Bispo D. Manuel Ferreira (…) com efeitos a partir de 01 de
Junho de 2003.”
DEVERÁ LER-SE:

(…) foi autorizada a transferência, da Técnica Profissional de
2.ª Classe, ANAISABELCARVALHO GONÇALVES REYNOLDS, (…)
para o quadro de pessoal da Escola Básica e Secundária Bispo
D. Manuel Ferreira Cabral (…) com efeitos a partir de 01 de
Junho de 2004.
Funchal, 21 de Junho de 2004.
O DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTAÇÃO EDUCATIVA, Jorge
Manuel da Silva Morgado
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Aviso

Direcção Regional de Administação Educativa, aos 23 de
Junho de 2004.

Por despacho de 13/06/2003 do Director Regional de
Administração Educativa, no uso da competência delegada
por despacho do Secretário Regional de Educação, publicado
no Jornal Oficial n.º 213, II Série, de 06 de Novembro de
2001, foi transferida como Professora do Quadro de
Nomeação Definitiva, para a Zona Pedagógica A, afecta à
Escola abaixo mencionada:
NOME
ESCOLABÁSICADO 3.º CICLO DO FUNCHAL- FUNCHAL
- DALILAMARIAGOUVEIAPESTANA

GRUPO
8.º A

Por despacho de 13/06/2003 do Director Regional de
Administração Educativa, no uso da competência delegada
por despacho do Secretário Regional de Educação, publicado
no Jornal Oficial n.º 213, II Série, de 06 de Novembro de
2001, foram transferidos como Professores do Quadro de
Nomeação Definitiva, para a Zona Pedagógica C, afectos à
Escola abaixo mencionada:
ESCOLA BÁS./ SEC. PROF. DR. FRANCISCO DE FREITAS BRANCO
PORTO SANTO
GRUPO
-CARLAMÓNICAJASMINS PEREIRAORNELAS GONÇALVES 8.º B
-DINAMARIAAMARALFERREIRADOS SANTOS
8.º B
-RAFAELADE FREITAS MELIM DIAS
9.º

(Não são devidos emolumentos).
Por despacho de 13/06/2003 do Director Regional de
Administração Educativa, no uso da competência delegada
por despacho do Secretário Regional de Educação, publicado
no Jornal Oficial n.º 213, II Série, de 06 de Novembro de
2001, foi transferida como Professora do Quadro de
Nomeação Definitiva da Zona Pedagógica C para a Zona
Pedagógica A, afecta à Escola abaixo mencionada:
NOME
GRUPO
ESCOLABÁSICADO 3.º CICLO DO PORTO DACRUZ - MACHICO
- LÍDIA PAULA AVEIRO GOÍS
9.º

(Não são devidos emolumentos).

O DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTAÇÃO EDUCATIVA, Jorge
Manuel da Silva Morgado
DIRECÇÃO REGIONALDE EDUCAÇÃO ESPECIAL E
REABILITAÇÃO

Aviso
Por despacho de 2004.06.02 de Sua Excelência o Senhor
Secretário Regional de Educação autorizado o procedimento
referente à reclassificação profissional da Coordenadora da
área Técnica Profissional de Educação Especial do Quadro
de Pessoal, MARIAFÁTIMARODRIGUES ROCHA, licenciada em
Biologia, para a carreira Técnica Superior do mesmo
Quadro.
Direcção Regional de Educação Especial e Reabilitação,
24 de Junho de 2004.
A DIRECTORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
REABILITAÇÃO, Cecília Berta Fernandes Pereira

E

SECRETARIAREGIONALDO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS

Aviso
Pelo Despacho n.º 150/2004, de 23 de Junho, de Sua
Excelência o Secretário Regional do Ambiente e dos
Recursos Naturais, foi autorizada a reclassificação
profissional da Auxiliar Administrativa, DINA MARIAVIEIRA
ABREU, na categoria de Assistente Administrativo, escalão 1,
índice 199, da carreira de Assistente Administrativo, do
quadro de pessoal da Direcção Regional do Ambiente.
(Isento de fiscalização prévia da S.R.M.T.C.).
Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos
Naturais, aos 23 de Junho de 2004.

Direcção Regional de Administação Educativa, aos 22 de
Junho de 2004.

O CHEFE DE GABINETE, João Cristiano Loja

O DIRECTOR REGIONAL, Jorge Manuel da Silva Morgado
Aviso
Aviso
Por despacho de 13/06/2003 do Director Regional de
Administração Educativa, no uso da competência delegada
por despacho do Secretário Regional de Educação, publicado
no Jornal Oficial n.º 213, II Série, de 06 de Novembro de
2001, foram transferidos como Professores do Quadro de
Nomeação Definitiva, para a Zona Pedagógica C, afectos às
Escolas abaixo mencionadas:
NOME
ESCOLA BÁS./SEC. PROF.
BRANCO – PORTO SANTO

DR. FRANCISCO

GRUPO
DE FREITAS

- JUDITE MARIA BOTELHO GUERRA
- ZULMIRA DE JESUS ORNELAS ROCHA RUIVO
- SÉRGIO AGOSTINHO MARTINS DA SILVA
- MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO GONÇALVES XAVIER
- MARIA CLARA DOS SANTOS DE GOUVEIA MOREIRA

10º A
10º A
11º B
11º B
EDUCAÇÃO FÍSICA (SEC.)

ESCOLA BÁS./ SEC. PADRE MANUEL ÁLVARES – RIBEIRA
BRAVA
- ELSA MARIA ROSÁRIO ALVES

(Não são devidos emolumentos)

10º B

1 - Nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 4.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98 de 18 de Dezembro,
alterado pela Lei n.º 44/99 de 11 de Junho, e do n.º 1
do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98 de 11 de
Julho, torna-se público que por despacho de Sua
Excelência o Secretário Regional do Ambiente e dos
Recursos Naturais de 15-06-2004, foi autorizada a
abertura de concurso interno de acesso geral, pelo
prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação
(distribuição) deste aviso no JORAM, para o
preenchimento de duas vagas de Técnico Superior de
1.ª classe, da carreira Técnica Superior, do quadro de
pessoal do Parque Natural da Madeira, constante do
mapa anexo n.º II ao Decreto Regulamentar
Regional n.º 13/93/M de 25 de Maio, alterado pelo
Decreto Regulamentar Regional n.º 19/99/M de 30
de Novembro.
2 - A remuneração é a correspondente ao escalão da
categoria de Técnico Superior de 1.ª classe, da
carreira Técnica Superior, constante do mapa anexo
ao D.L. n.º 404-A/98 de 18 de Dezembro, alterado
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pela Lei n.º 44/99 de 11 de Junho, situando-se o local
de trabalho no concelho do Funchal, sendo as
condições de trabalho e as regalias sociais as
genericamente vigentes para os funcionários da
administração regional.
3 - O concurso é válido apenas para as referidas vagas e
esgota-se com o preenchimento das mesmas.
4 - O conteúdo funcional do lugar a preencher consiste,
genericamente, na realização de estudos de apoio à
decisão no âmbito das respectivas especializações.
Conceber e desenvolver
projectos, elaborar
pareceres, prestar apoio técnico e de consultadoria
no âmbito das respectivas formações e
especialidades.
5 - São requisitos de admissão ao concurso:
5.1 -

Gerais – os constantes do artigo 29.º do D.L.
n.º 204/98, de 11 de Julho.

5.2 -

Especiais:
5.2.1 - Possuam a categoria de Técnico
Superior de 2.ª classe, da carreira
Técnica Superior com, pelo menos,
três anos de serviço na respectiva
categoria classificados de Bom.

6 - A relação de candidatos e a lista de classificação
final serão afixadas, para o efeito no Departamento
dos Serviços Administrativos do Parque Natural da
Madeira, sito à Quinta do Bom Sucesso – Caminho
do Meio, Jardim Botânico, 9050-251 Funchal.
7 - O método de selecção a utilizar será: a avaliação
curricular, visando o disposto no n.º 1 do art.º 22.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, cujos
critérios de apreciação e ponderação serão os
seguintes, classificados de 0 a 20 valores cada:
a)
CS =Classificação de serviço - a determinação
da classificação de serviço será efectuada
através da ponderação da expressão quantitativa
obtida em cada ano.
b)
HAB=Habilitação académica de base;
c)
EP =Experiência profissional, nas correspondentes áreas funcionais;
d)
FP = Formação profissional complementar;
8-

Os critérios de apreciação e ponderação do método
de selecção, bem como o sistema de classificação
final, incluíndo a respectiva fórmula classificativa,
constam de actas de reuniões do júri do concurso,
sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre
que solicitadas;

9 - A ordenação final dos candidatos é feita de harmonia
com a classificação final que resultará da média
aritmética ponderada das classificações obtidas;
10 - As candidaturas deverão ser formalizadas mediante
requerimento, em modelo próprio a fornecer pelo
Departamento dos Serviços Administrativos do
Parque Natural da Madeira, dirigidas a Sua
Excelência o Secretário Regional do Ambiente e dos
Recursos Naturais e entregues pessoalmente ou
remetidas pelo correio com aviso de recepção,

dentro do prazo de abertura do concurso, à Secretaria
Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais,
Edifício Golden Gate n.º 21, 5.º andar - 9000
Funchal;
11 - Do requerimento deverão constar necessariamente,
sob pena de exclusão do concurso, os seguintes
elementos:
11.1 - Identificação completa (nome, filiação,
naturalidade, nacionalidade, data de
nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o
emitiu, residência, código postal e número de
telefone);
11.2 - Identificação do concurso, com referência ao
número e data do Jornal Oficial onde se
encontra publicado o respectivo aviso de
abertura;
11.3 - Declaração do candidato, sob compromisso
de honra, como reúne os requisitos gerais de
admissão ao concurso;
11.4 - Habilitações literárias e/ou qualificações
profissionais exigidas;
11.5 - Vinculação orgânica, organismo a que
pertence o candidato, a sua categoria,
carreira, vínculo e escalão;
11.6 - Tempo de serviço efectivo na categoria, na
carreira e na função pública;
11.7 - Classificação de serviço no período mínimo
de tempo na categoria imediatamente
inferior àquela a que concorre;
11.8 - Formação profissional, cursos, seminários,
conferências e estágios que o candidato
frequentou com referência ao organismo que
os realizou e respectiva data e horas;
12 - Os requerimentos de admissão dos candidatos
deverão ser instruídos, sob pena de exclusão do
concurso, com os seguintes documentos:
12.1 - Certificado
exigidas;

das

habilitações

literárias

12.2 - Declaração passada pelos serviços a que os
candidatos se achem vinculados, autenticada
com selo branco ou carimbo, da qual
constem, de maneira inequívoca, a existência
do vínculo à função pública, a categoria que
detêm e o tempo de serviço efectivo nessa
categoria, na carreira e na função pública,
bem como a menção das classificações de
serviço obtidas nos anos relevantes para a
promoção, em termos qualitativos e
quantitativos;
12.3 - Curriculum vitae detalhado, dactilografado em
papel de formato A4, onde constem os seguintes
elementos: habilitações profissionais (especializações, estágios, seminários, acções de
formação, etc); experiência profissional,
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explicitando nomeadamente as diversas
categorias possuídas pelos candidatos (com
indicação dos respectivos vínculos, bem
como das datas do início e termo das funções
relativamente a cada uma delas); a indicação
dos serviços onde os candidatos têm
exercido funções e a descrição das funções
com mais interesse para o lugar a que se
candidatam; quaisquer outros elementos que
os candidatos entendam dever apresentar,
por serem relevantes, para apreciação do seu
mérito;
13 - É dispensada a apresentação do documento referido
no ponto 12.1 desde que os candidatos declarem no
requerimento de admissão ao concurso, sob
compromisso de honra, serem detentores da
habilitação que invocam;
14 - Os funcionários do Parque Natural da Madeira, da
Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos
Naturais, do Governo Regional da R.AM., estão
dispensados da apresentação dos documentos
solicitados nos pontos 12.1 e 12.2, desde que os
mesmos se encontrem já arquivados nos respectivos
processos individuais;
15 - Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer
candidatos, em caso de dúvida sobre a situação que
descreveram, a apresentação de documentos
comprovativos das suas declarações;
16 - As falsas declarações serão punidas nos termos da lei
penal.

Aviso
Pelo meu Despacho n.º 151/2004, de 28 de Junho:
Nomeada em regime de comissão de serviço, na
sequência de concurso, para o cargo de Director do Gabinete
Jurídico (equiparado a Director de Serviços), do quadro de
pessoal do Gabinete do Secretário Regional do Ambiente e
dos Recursos Naturais, ISABELALEXANDRAVIEIRADE BRITO
FIGUEIROA.
A presente nomeação é feita por urgente conveniência de
serviço, nos termos do n.º 7 do artigo 18.º da Lei n.º 49/99 de
22 de Junho, e produz efeitos a partir de 28 de Junho de
2004.
(Nos termos do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto, não carece de visto da Secção Regional da Madeira
do Tribunal de Contas).
Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos
Naturais, aos 28 de Junho de 2004.
O CHEFE DE GABINETE, João Cristiano Loja
CÂMARAMUNICIPALDO FUNCHAL
DIVISÃO ADMINISTRATIVA DE OBRAS PARTICULARES

Aviso
PROJECTO DE SUBDIVISÃO DO LOTE B DO ALVARÁ DE
LOTEAMENTO N.º 436/82
DISCUSSÃO PUBLICA

17 - O Júri terá a seguinte composição:
Presidente:
Dr.ª Susana Maria Gouveia e Sá Ventura
Fontinha - Directora de Serviços do Parque
Natural da Madeira.
Vogais efectivos:
Eng.ª Luisa Maria Gouveia - Chefe de
Divisão da DOPEA, do Parque Natural da
Madeira, que substituirá o Presidente nas
suas faltas ou impedimentos.
Dr.º Paulo Jorge dos Santos Gomes Oliveira
- Chefe de Divisão da DCN, do Parque
Natural da Madeira.
Vogais suplentes:
Dr.ª Rosa Maria Cordeiro Pires - Técnica
Superior Principal do Parque Natural da
Madeira.
Eng.º Miguel Maria Castelo Santos Almeida
Domingues - Técnico Superior Principal do
Parque Natural da Madeira.
18 - Este concurso reger-se-á pelo D.L. n.º 204/98 de 11
de Julho, e D.L. n.º 404 - A/98 de 18 de Dezembro,
alterado pela Lei n.º 44/99 de 11 de Junho.
Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos
Naturais, no Funchal, aos 23 de Junho de 2004.
O CHEFE DE GABINETE, João Cristiano Loja

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro (Regime Jurídico da
Urbanização e da Edificação), avisam-se todos os
interessados que a partir do dia 14 de Julho de 2004 até o dia
3 de Agosto de 2004, encontra-se em período de discussão
publica um projecto de subdivisão do Lote B do Alvará de
loteamento n.º 436/82, em nome de Adelino de Ornelas
Carvalho casado com Gabriela Maria Camacho Fernandes
no regime de comunhão de adquiridos, residente à Estrada
do Livramento, 141, r/c e Jorge de Lima Fernandes, casado
com Dalila Maria Abreu Perneta, no regime de comunhão de
adquiridos, residente ao Caminho do Amparo, Edf. Encostas
dos Piornais, B1.1, 5.º Dt.º, para o prédio situado em
Murteiras ou Farrobo de Baixo, freguesia de São Gonçalo,
descrito na Conservatória do Registo Predial do Funchal sob
o n.º 2230/20031106, inscrito na matriz sob o artigo Urbano
n.º 4912, processo n.º 12217/2004.
Durante o período de discussão publica o projecto de
subdivisão do alvará de loteamento pode ser consultado na
Divisão Administrativa de Obras Particulares e as
reclamações, observações ou sugestões de quaisquer
interessados deverão ser apresentadas por escrito nesse
mesmo serviço até à data de encerramento do período de
discussão.
Funchal e Paços do Concelho, aos 28 de Junho de 2004.
O Vereador por delegação do Presidente da Câmara,
Duarte Nuno da Silva Gomes
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

Toda a correspondência relativa a anúncios e a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Secretaria-Geral da Presidência do Governo Regional da Madeira.
Os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda . . . . . . . . . . . . . . .
Duas laudas . . . . . . . . . . . . . .
Três laudas . . . . . . . . . . . . . . .
Quatro laudas . . . . . . . . . . . . .
Cinco laudas . . . . . . . . . . . . . .
Seis ou mais laudas . . . . . . . . .

15,38 cada
16,81 cada
27,58 cada
29,40 cada
30,51 cada
37,08 cada

15,38;
33,61;
82,73;
117,59;
152,55;
222,46.

A estes valores acresce o imposto devido.

EXEMPLAR

ASSINATURAS

Números e Suplementos - Preço por página

0,29

Anual
Uma Série . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,13
Duas Séries . . . . . . . . . . . . . . . . 49,60
Três Séries . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,11
Completa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,66

Semestral
13,03;
24,95;
30,20;
35,19.

Aestes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 179/2003, de 23 de Dezembro) e o imposto devido.

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

Departamento do Jornal Oficial
Departamento do Jornal Oficial
Número 181952/02

O Preço deste número:

1,81 (IVA incluído)

