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SECRETARIAS REGIONAIS DO PLANO E
FINANÇAS E DA EDUCAÇÃO

Aviso

Despacho conjunto
Considerando que o Decreto-Lei n.º 74/99, de 16 de Março,
aprovou o Estatuto do Mecenato, diploma onde se define o
regime dos incentivos fiscais no âmbito do mecenato social,
ambiental, cultural, científico ou tecnológico e desportivo;
Considerando que o Estatuto do Mecenato tem sido
sucessivamente alterado pela Lei n.º 160/99, de 14 de Setembro,
Lei n.º 3-B/2000, de 4 de Abril, Lei n.º 30-C/2000, de 29 de
Dezembro e Lei n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro;
Considerando que para efeitos de IRC e nos termos do n.º 1
do artigo 3.º do Estatuto do Mecenato, com as limitações
previstas no n.º 3 do mesmo preceito, são considerados custos ou
perdas do exercício, até ao limite legalmente fixado do volume
de vendas ou dos serviços prestados, os donativos atribuídos às
entidades mencionadas no mesmo preceito;
Considerando que para efeitos de IRS e nos termos previstos
no artigo 5.º do mesmo Estatuto, os donativos atribuídos pelas
pessoas singulares residentes em território nacional, nos termos
e condições previstos no artigo 3.º, são dedutíveis à colecta do
ano, com as especificidades legalmente referidas;
Considerando que os benefícios fiscais acima mencionados
dependem de reconhecimento, a efectuar por despacho conjunto
do Secretário Regional do Plano e Finanças e da tutela (artigo 1.º
do Decreto-Lei n.º 74/99, de 16 de Março, em conjugação com
o artigo 40.º da Lei 13/98, de 24 de Fevereiro);
Considerando que a entidade denominada de “Associação
Desportiva Pontassolense”, possui a natureza de pessoa colectiva
dotada de utilidade pública (Declaração de utilidade pública
emitida pela Resolução n.º 229/94, de 17 de Março), tendo por
objecto a promoção e desenvolvimento da prática do desporto e
o fomento e desenvolvimento da formação moral e cívica,
intelectual e física dos seus associados.
Nestes termos:
1 - Ao abrigo do n.º 1 do artigo 40.º da Lei n.º 13/98, de 24
de Fevereiro, e para efeitos da alínea d) do n.º 1 do artigo
3.º e do artigo 5.º do Estatuto do Mecenato, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 74/99, de 16 de Março, são
reconhecidas de interesse desportivo as actividades da
“Associação Desportiva Pontassolense”, pelo que os
donativos a esta concedidos podem beneficiar dos
incentivos fiscais estabelecidos naquele Estatuto.
2 - Os donativos concedidos ou a conceder à referida
Associação Desportiva, para a realização de actividades
no âmbito da promoção e desenvolvimento da prática
do desporto, podem usufruir dos benefícios fiscais
previstos nos artigos supra mencionados, desde que os
respectivos mecenas não tenham, no final do ano ou do
período de tributação em que o benefício é atribuído,
qualquer dívida de imposto sobre o rendimento, a
despesa ou o património e de contribuições relativas à
segurança social, ou tendo-a, sendo exigível, a mesma
tenha sido objecto de reclamação, impugnação ou
oposição e prestada garantia idónea, quando devida, e
sem prejuízo do disposto no artigo 86.º do Código do
IRC, se ao caso aplicável.
3 - Os efeitos do presente despacho retroagem a 1 de
Janeiro de 2005 e cessam a 31 de Dezembro de 2005.
Secretarias Regionais do Plano e Finanças e de Educação,
em 5 de Agosto de 2005.
SE C R E T Á R I O R E G I O N A L
Manuel Ventura Garcês
SECRETÁRIO REGIONAL
Vieira Fernandes

DO

DA

P LANO

VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL

E

FI N A N Ç A S , J o s é

EDUCAÇÃO, Francisco José

Pelo despacho n.º 158/2005, de 01/08/2005, do Secretário
Regional da Educação em substituição do Vice-Presidente do
Governo Regional:
ANDREIA HELENA DE ANDRADE SILVA, foi nomeada
definitivamente para a categoria de técnico profissional
de 1.ª classe, da carreira técnica profissional, do quadro
de pessoal da Direcção Regional do Comércio, Indústria
e Energia, da Vice-Presidência do Governo Regional.
(Isento de fiscalização prévia da S.R.M.T.C.).
Funchal, Vice-Presidência do Governo Regional, 10 de
Agosto de 2005.
O CHEFE DE GABINETE, Andreia Jardim
Aviso
Pelo despacho n.º 159/2005, de 01/08/2005, do Secretário
Regional da Educação em substituição do Vice-Presidente do
Governo Regional:
ANA CRISTINA FERREIRA MARQUES NUNES MURILHAS,
foi nomeada definitivamente para a categoria de técnico
superior principal, da carreira de engenheiro, do quadro
de pessoal da Direcção Regional do Comércio, Indústria
e Energia, da Vice-Presidência do Governo Regional.
(Isento de fiscalização prévia da S.R.M.T.C.).
Funchal, Vice-Presidência do Governo Regional, 10 de
Agosto de 2005.
O CHEFE DE GABINETE, Andreia Jardim
SECRETARIAREGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIALE
TRANSPORTES

Despacho n.º 51/2005
Considerando que o cargo de Director de Serviços de
Construção, do quadro de pessoal da Direcção Regional de
Edifícios Públicos, encontra-se ocupado em regime de
substituição;
Considerando a necessidade de ocupar aquele cargo, cargo de
direcção intermédia de 1.º grau, estabelecido na alínea a) do art.º
45.º e no art.º46.º do Decreto Regulamentar Regional n.º
6/2005/M, de 9 de Março:
Assim, determino que, nos termos do n.º 1 do art.º 20.º, dos
n.ºs 3 e 4 do art.º 21.º e do n.º 6 do art.º 35.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro e artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º
5/2004/M, de 22 de Abril, e após cumpridos todos os
procedimentos de recrutamento e selecção, seja nomeada em
regime de comissão de serviço, a Assessora Principal, MARIZA
REIS CASTANHEIRA SILVA BAPTISTA, do quadro de pessoal da
Direcção Regional de Edifícios Públicos, para o cargo de
DIRECTORA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, cargo de direcção
intermédia de 1.º Grau, no quadro de pessoal da referida
Direcção Regional, por urgente conveniência de serviço, com
efeitos a 28 de Julho de 2005.
Esta despesa é cabimentada na rubrica: Secretaria 06,
Capítulo 02, Divisão 00, Subdivisão 00, Classificação
Económica 01.01.03.
A presente nomeação está isenta de fiscalização prévia da
Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.
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Secretaria Regional do Equipamento Social e Transportes, 27
de Julho de 2005.
O SECRETÁRIO REGIONAL, Luís Manuel dos Santos Costa
Curriculum vitae
(síntese)
I-
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Dados pessoais:
Nome: Mariza Reis Castanheira da Silva
Baptista;
Data de nascimento: 19 de Março de 1958.

cargo de direcção intermédia de 1.º Grau, no quadro de pessoal
da referida Direcção Regional, por urgente conveniência de
serviço, com efeitos a 28 de Julho de 2005.
Esta despesa é cabimentada na rubrica: Secretaria 06,
Capítulo 02, Divisão 00, Subdivisão 00, Classificação
Económica 01.01.03.
A presente nomeação está isenta de fiscalização prévia da
Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.
Secretaria Regional do Equipamento Social e Transportes, 27
de Julho de 2005.
O SECRETÁRIO REGIONAL, Luís Manuel dos Santos Costa

II - Habilitação literária:
Licenciatura em Engenharia Civil, pelo
Instituto Superior Técnico em 1983.

Curriculum vitae
(síntese)
I-

III - Formação profissional:
Frequência de cursos, acções de formação e
seminários nas áreas de construção civil,
segurança da construção, reabilitação de
edifícios e administração pública.
IV - Experiência profissional:
Directora de Serviços de Construção da
Direcção Regional de Edifícios Públicos, em
regime de substituição desde Março de 2005;
Directora de Serviços de Edifícios e
Monumentos da Direcção Regional de Obras
Públicas, em comissão de serviço, desde Abril
1997;
Chefe de Divisão de Fiscalização da Direcção
de Serviços de Edifícios e Monumentos da
Direcção Regional de Obras Públicas, em
comissão de serviço, desde Março 1994;
Técnica superior do quadro de pessoal da
Direcção Regional de Obras Públicas da
Secretaria Regional do Equipamento Social,
desde Março 1984;
No âmbito das suas funções preparou, elaborou
e coordenou diversos procedimentos
conducentes à contratação de empreitadas e
aquisições de bens e serviços; coordenou e
fiscalizou empreitadas de edifícios públicos; foi
membro de Comissões de abertura e análise de
propostas de empreitadas e de fornecimentos;
colaborou na preparação dos planos anuais e
plurianuais de investimento do sector; membro
de júri de concursos de pessoal.
Despacho n.º 52/2005
Considerando que o cargo de Director de Serviços de
Conservação e Equipamento, do quadro de pessoal da Direcção
Regional de Edifícios Públicos, encontra-se ocupado em regime
de substituição;
Considerando a necessidade de ocupar aquele cargo, cargo de
direcção intermédia de 1.º grau, estabelecido na alínea b) do art.º
45.º e no art.º48.º do Decreto Regulamentar Regional n.º
6/2005/M, de 9 de Março:
Assim, determino que, nos termos do n.º 1 do art.º 20.º, dos
n.ºs 3 e 4 do art.º 21.º e do n.º 6 do art.º 35.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro e artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º
5/2004/M, de 22 de Abril, e após cumpridos todos os
procedimentos de recrutamento e selecção, seja nomeada em
regime de comissão de serviço, a Assessora Principal, MARIA
ODÍLIA FILIPA MENDES GONÇALVES CAMACHO, do quadro de
pessoal da Direcção Regional de Edifícios Públicos, para o cargo
de DIRECTORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTO,

Dados Pessoais:
Nome: Maria Odília Filipa Mendes Gonçalves
Camacho;
Data de Nascimento: 23 de Agosto de 1957

II - Qualificações Profissionais:
•
Licenciatura em Arquitectura pela Escola
Superior de Belas Artes, Departamento de
Arquitectura (1982);
•
Estágio na firma Indubel entre 1981 e 1983;
III - Carreira Professional:
•
Arquitecta de 2ª Classe da Direcção de Serviços
de Construções Escolares e Equipamento, da
Direcção Regional de Obras Públicas, da
Secretaria Regional do Equipamento Social,
desde de Novembro de 1983;
•
Técnica Superior de 1ª classe no quadro da
Direcção Regional de Obras Públicas desde
1987;
•
Chefe de Divisão de Equipamento e
Manutenção da Direcção de Serviços de
Construções Escolares e Equipamento da
Direcção Regional de Obras Públicas desde
1988;
•
Empossada novamente no Cargo de Chefe de
Divisão de Equipamento, da Direcção de
Serviços de Construções e Equipamento, do
Quadro de Pessoal da Direcção Regional de
Obras Públicas após Concurso Interno em
Outubro de 2000;
•
Directora de Serviços da Direcção de Serviços
de Conservação e Equipamento desde10 de
Março de 2005, onde exerce o
acompanhamento da execução dos projectos de
Redimensionamento, de Beneficiação e
Conservação de várias Escolas Básicas e a
realização de todos os procedimentos para o
lançamento do concurso destas obras;
IV - Carreira Profissional Liberal:
•
Desde 1987 executa vários projectos de
habitações unifamiliares; projectos de ampliações e recuperações de habitações tradicionais;
Projectos de conjuntos habitacionais e projectos
para pequenos loteamentos.
V- Acções de Formação:
Frequentou várias Acções de Formação destacando-se:
•
Curso de Trabalho de Equipa realizado pela
Secretaria Regional das Finanças, Direcção
Regional da Administração Pública e Local de
16/09/1991 a 20/09/1991.
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•

•
•

Curso de Concepção e Gestão de Projectos
realizado pela Secretaria Regional das
Finanças, Direcção Regional da Administração
Pública e Local de 27 a 31 de Maio de 1996.
Curso de AUTOCAD Nível I (81 horas) em 28 de
Fevereiro de 1997.
Curso de actualização do AUTOCAD V. 13 P/ V.
14 (15 horas) em 28 de Novembro de 1997

-

Despacho n.º 53/2005
Considerando que o cargo de Chefe de Divisão de Projectos
da Direcção de Serviços de Construção, do quadro de pessoal
da Direcção Regional de Edifícios Públicos, encontra-se
ocupado em regime de substituição;
Considerando a necessidade de ocupar aquele cargo, cargo de
direcção intermédia de 2.º grau, estabelecido na alínea a) do n.º
1 e n.º 2 do art.º 47.º do Decreto Regulamentar Regional n.º
6/2005/M, de 9 de Março:
Assim, determino que, nos termos do n.º 1 do art.º 20.º, dos
n.ºs 3 e 4 do art.º 21.º e do n.º 6 do art.º 35.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro e artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º
5/2004/M, de 22 de Abril, e após cumpridos todos os
procedimentos de recrutamento e selecção, seja nomeado em
regime de comissão de serviço, o Assessor Principal, DUARTE
FERRAZ LUÍS DO CARMO, do quadro de pessoal da Direcção
Regional de Edifícios Públicos, para o cargo de CHEFE DE
DIVISÃO DE PROJECTOS, cargo de direcção intermédia de 2.º
Grau, no quadro de pessoal da referida Direcção Regional, por
urgente conveniência de serviço, com efeitos a 28 de Julho de
2005.
Esta despesa é cabimentada na rubrica: Secretaria 06,
Capítulo 02, Divisão 00, Subdivisão 00, Classificação
Económica 01.01.03.
A presente nomeação está isenta de fiscalização prévia da
Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.
Secretaria Regional do Equipamento Social e Transportes, 27
de Julho de 2005.
O SECRETÁRIO REGIONAl, Luís Manuel dos Santos Costa
Curriculum vitae
(Síntese)
Nome: Duarte Ferraz Luís do Carmo
Data de Nascimento: 7 de Junho de 1961
Habilitações literárias:
•
Licenciado em Arquitectura pela Universidade
Técnica de Lisboa - Faculdade de Arquitectura.
Experiência profissional:
Ingressou na função pública a 01 de Outubro de
1985, na categoria de Arquitecto de 2.ª Classe,
por contrato de trabalho a prazo por 6 meses.
Em 01 de Outubro de 1989 ingressou na
categoria de Técnico Superior de 1.ª Classe, na
área de Arquitectura da Carreira de Técnico
Superior, com nomeação provisória.
Em 04 de Agosto de 1993, foi promovido na
categoria de Técnico Superior Principal, na área
de Arquitectura da Carreira de Técnico
Superior.
Em 14 de Outubro de 1997, foi promovido a
Assessor, na área de Arquitectura da Carreira de
Técnico Superior.
Em 03 de Março de 1991, foi promovido a
Assessor Principal, na área de Arquitectura da
Carreira de Técnico Superior.

Desde 10 de Março de 2005 que desempenha
funções de dirigente, em regime de substituição,
do quadro da Direcção Regional de Edifícios
Públicos da SRES, com a competência de
execução de projectos de arquitectura de
edifícios públicos, bem como na coordenação
dos mesmos com as diversas especialidades
envolvidas e experiência na selecção de
terrenos apropriados para a construção de
edifícios públicos e na preparação de todos os
procedimentos necessários à contratação
externa de projectos e empreitadas.

Actividade profissional:
Tendo como função principal a execução de estudos e
projectos na área da Arquitectura, participa frequentemente
em diversas comissões de abertura e análise de propostas,
assim como no acompanhamento das obras cujos projectos
são da sua responsabilidade, destacando-se os seguintes:
Estudos e Projectos de Instalações desportivas - Campos
de futebol, polidesportivos, pavilhões, piscinas, etc.
Estudos e projectos de equipamentos para a saúde
pública.
Projecto base de centros paroquiais.
Projecto de execução de habitações unifamiliares.
Execução de painéis decorativos.
Projecto base das Instalações de vários edifícios.
Implantação de Escolas Primárias e Secundárias,
Centros de Bem Estar Infantil e Creches
Preparação do Programas e Cadernos de Encargos para
o lançamento de vários concursos.
Formação profissional
Para além dos trabalhos de Arquitectura efectuados,
participei em diversas acções de formação na área da
computação gráfica, nomeadamente:
AUTOCAD
-

AUTOARCHITECT
3D STUDIO
AUTOVISION
3D STUDIO VIZ
ARCHITECTURALDESKTOP(ADT)

-

Participação em diversos seminários na área da
construção civil e regulamentação.
Visitas a diversas feiras nacionais e internacionais no
âmbito da construção civil.

-

Despacho n.º54/2005
Considerando que o cargo de Chefe de Divisão de
Fiscalização da Direcção de Serviços de Construção, do
quadro de pessoal da Direcção Regional de Edifícios
Públicos, encontra-se ocupado em regime de substituição;
Considerando a necessidade de ocupar aquele cargo,
cargo de direcção intermédia de 2.º grau, estabelecido na
alínea b) do n.º 1 e n.º 3 do art.º 47.º do Decreto
Regulamentar Regional n.º 6/2005/M, de 9 de Março:
Assim, determino que, nos termos do n.º 1 do art.º 20.º,
dos n.ºs 3 e 4 do art.º 21.º e do n.º 6 do art.º 35.º da Lei n.º
2/2004, de 15 de Janeiro e artigo 5.º do Decreto Legislativo
Regional n.º 5/2004/M, de 22 de Abril, e após cumpridos
todos os procedimentos de recrutamento e selecção, seja
nomeada em regime de comissão de serviço, a Assessora
Principal, MARIADALUZ GONÇALVES DE GOUVEIA, do quadro
de pessoal da Direcção Regional de Edifícios Públicos, para
o cargo de CHEFE DE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO, cargo de
direcção intermédia de 2.º Grau, no quadro de pessoal da
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referida Direcção Regional, por urgente conveniência de
serviço, com efeitos a 28 de Julho de 2005.
Esta despesa é cabimentada na rubrica: Secretaria 06,
Capítulo 02, Divisão 00, Subdivisão 00, Classificação
Económica 01.01.03.
A presente nomeação está isenta de fiscalização prévia da
Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.
Secretaria Regional do Equipamento Social e
Transportes, 27 de Julho de 2005.

Fiscalização da Direcção de Serviços de
Construção do quadro de pessoal da Direcção
Regional de Edifícios Públicos da Secretaria
Regional do Equipamento Social e Transportes,
cargo que exerce até a presente data.
C-

SEMINÁRIOS E ACÇÕES DE FORMAÇÃO:

-

O SECRETÁRIO REGIONAL, Luís Manuel dos Santos Costa

Ao longo da sua actividade profissional
frequentou:
Diversos Seminários e Acções de Formação
Profissional no âmbito da actividade que tem
vindo a desempenhar (cerca de 2 dezenas).

Curriculum vitae
(Síntese)
Despacho n.º 55/2005
NOME: Maria da Luz Gonçalves de Gouveia
DATADE NASCIMENTO: 29 de Março de 1958
A-

FORMAÇÃO ACADÉMICA:

-

B-

Licenciou-se em 1982 no Instituto Superior
Técnico em Engenharia Civil, no ramo de
Estruturas, com média de 14 valores.

EXPERIÊNCIAPROFISSIONAL:

-

-

-

-

-

-

Em 1981, durante a frequência do Curso de
Engenharia no IST, colaborou no Estudo
Teórico da Quantificação de Custos de
Construção de Fundações e Lajes de
Pavimentos (Tese de Doutoramento do Dr.
Artur Bezelga em “Caracterização e Estimação
Técnico Económica em Edifícios de
Habitação”).
Em Novembro de 1982 ingressou na Direcção
de Serviços de Construções Escolares e
Equipamento da então Secretaria Regional do
Equipamento Social, na carreira técnica
superior.
De Novembro de 1982 a Março de 1991
desenvolveu várias actividades no domínio da
orgânica da DSCEE, destacando-se as seguintes:
Colaboração na elaboração dos processos de
concurso (Medições, Orçamentos e Cadernos
de Encargos).
Participação em várias Comissões de Abertura,
Apreciação e Análise de propostas;
Fiscalização na construção de Novos Edifícios
já existentes.
Em 1984, durante um período de três meses
consecutivos, e em 1988, igual período,
assumiu a chefia da Direcção de Serviços de
Construções Escolares e Equipamento na
qualidade de Directora de Serviços Interina.
Em 26 de Março de 1991 tomou posse como
Chefe de Divisão de Construção e Fiscalização
da Direcção de Serviços de Construções
Escolares e Equipamento do quadro de pessoal
da Direcção Regional de Obras Públicas da
Secretaria Regional do Equipamento Social e
Ambiente. A comissão de serviço neste cargo
foi exercida por renovação até Março de 200508-05
Neste período foi responsável pela coordenação
das operações inerentes à Divisão em causa,
nomeadamente a construção de edifícios e
equipamentos escolares.
Em 10 de Março de 2005 foi nomeada, em
regime de substituição, Chefe de Divisão de

Considerando que o cargo de Chefe de Divisão de
Electricidade e Equipamentos Electromecânicos da Direcção de
Serviços de Construção, do quadro de pessoal da Direcção
Regional de Edifícios Públicos, encontra-se ocupado em regime
de substituição;
Considerando a necessidade de ocupar aquele cargo, cargo de
direcção intermédia de 2.º grau, estabelecido na alínea c) do n.º
1 e n.º 4 do art.º 47.º do Decreto Regulamentar Regional n.º
6/2005/M, de 9 de Março:
Assim, determino que, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do art.º 20.º,
dos n.ºs 3 e 4 do art.º 21.º e do n.º 6 do art.º 35.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro e artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º
5/2004/M, de 22 de Abril, e após cumpridos todos os
procedimentos de recrutamento e selecção, seja nomeado em
regime de comissão de serviço, o Técnico Especialista Principal,
ARMANDO DONATO GONÇALVES, do quadro de pessoal da
Direcção Regional de Edifícios Públicos, para o cargo de CHEFE
DE
DIVISÃO DE
ELECTRICIDADE E
EQUIPAMENTOS
ELECTROMECÂNICOS, cargo de direcção intermédia de 2.º Grau,

no quadro de pessoal da referida Direcção Regional, por urgente
conveniência de serviço, com efeitos a 28 de Julho de 2005.
Esta despesa é cabimentada na rubrica: Secretaria 06,
Capítulo 02, Divisão 00, Subdivisão 00, Classificação
Económica 01.01.03.
A presente nomeação está isenta de fiscalização prévia da
Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.
Secretaria Regional do Equipamento Social e Transportes, 27
de Julho de 2005.
O SECRETÁRIO REGIONAL, Luís Manuel dos Santos Costa
Curriculum vitae
(Síntese)
I-

DADOS PESSOAIS:
Nome: ARMANDO DONATO GONÇALVES;

Data de Nascimento: 7 de Agosto de 1955.
II -

FORMAÇÃO ACADÉMICA:

-

III -

Bacharelato em Engenharia Electrotécnica Curso de Energia e Sistemas de Potência do
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
(Ano de Formação - 1979)

CURSOS, ACÇÕES DE FORMAÇÃO, SEMINÁRIOS:

-

Seminário da philips sobre iluminação
decorativa, lâmpadas TLD e lâmpadas
compactas, Curso de técnicas de iluminação
interior da philips - realizado no centro de
formação da philips, Curso de técnicas de
iluminação de rodovias, túneis e recintos
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desportivos da philips, Curso de inversores
estáticos e de condutores programáveis da
siemens, Curso de “segurança das pessoas em
instalações
eléctricas”,
Curso
de
“luminotecnia”, Curso sobre “automatismos
electromecânicos AE1”, Seminário sobre
“inovação e novas tecnologias na economia de
energia”, Curso de projectista de redes de gás da
associação portuguesa dos gases combustíveis
de Portugal, Curso de projectista de cozinhas e
lavandarias industriais, seminário da Siemens
sobre “gestão de energia”, seminário sobre
“segurança contra risco de incêndio”, curso
de “ferramentas informáticas”, seminário da
OSRAM sobre “iluminação e ideias luminosas”,
seminário da siemens sobre “disjuntores e
contactores de potência, aparelhos de comando,
arrancadores electrónicos e unidades de
correcção do factor de potência”, curso de
segurança contra incêndios - diploma técnico,
estratégias para a exploração, gestão e
manutenção dos edifícios e equipamentos,
curso de formação profissional de ventilação,
curso de formação profissional de “segurança
contra incêndios, Curso de formação
profissional de “instalações prediais de águas e
esgotos, seminário sobre “protecções contra
sobretensões, acção de formação sobre
“soluções a adoptar na renovação de instalações
eléctricas de edifícios, Acção de Formação
Direccionada para Soluções a adoptar na
Renovação das Instalações Eléctricas de
Edifícios para o Sector Terciário no que diz
respeito a Protecção, Distribuição e Comando,
acção de formação sobre “sistema completo
para redes estruturadas”, Acção de formação de
cabling systems LCS e LCS5 Legrand,
IV -

Secretaria Regional do Equipamento Social e Transportes, 27
de Julho de 2005.
O SECRETÁRIO REGIONAL, Luís Manuel dos Santos Costa
Curriculum vitae
(Síntese)
I-

DADOS BIOGRÁFICOS:
Nome: RICARDO JORGE DA SILVA FREITAS
Nascimento: 27 DE FEVEREIRO DE 1962

II -

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS:

-

III -

CURSOS E ACÇÕES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL;

-

IV -

-

Inglês, Francês e Espanhol.
Despacho n.º 56/2005

Considerando que o cargo de Chefe de Divisão de
Conservação da Direcção de Serviços de Conservação e
Equipamento, do quadro de pessoal da Direcção Regional de
Edifícios Públicos, encontra-se ocupado em regime de
substituição;
Considerando a necessidade de ocupar aquele cargo, cargo de
direcção intermédia de 2.º grau, estabelecido na alínea a) do n.º
1 e n.º 2 do art.º 49.º do Decreto Regulamentar Regional n.º
6/2005/M, de 9 de Março:
Assim, determino que, nos termos do n.º 1 do art.º 20.º, dos
n.ºs 3 e 4 do art.º 21.º e do n.º 6 do art.º 35.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro e artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º
5/2004/M, de 22 de Abril, e após cumpridos todos os
procedimentos de recrutamento e selecção, seja nomeado em
regime de comissão de serviço, o Técnico Superior Principal,
RICARDO JORGE DA SILVA FREITAS, do quadro de pessoal da
Direcção Regional de Edifícios Públicos, para o cargo de CHEFE
DE DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, cargo de direcção intermédia de
2.º Grau, no quadro de pessoal da referida Direcção Regional,
por urgente conveniência de serviço, com efeitos a 28 de Julho
de 2005.
Esta despesa é cabimentada na rubrica: Secretaria 06,
Capítulo 02, Divisão 00, Subdivisão 00, Classificação
Económica 01.01.03.
A presente nomeação está isenta de fiscalização prévia da
Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.

Cursos e Acções de Formação frequentados em
Portugal nas áreas de arquitectura, tecnologias
de informação e programação, legislação na
construção civilm manutenção de edifícios e de
segurança contra incêndios

ACTIVIDADES PROFISSIONAIS:

-

CONHECIMENTO DE LÍNGUAS:

-

Licenciatura em Arquitectura, pela Faculdade
de Arquitectura da Universidade Técnica de
Lisboa (1988).

-

-

-

Quadro da empresa "Fernando R. Gouveia, Lda
- Empreiteiros de Obras Públicas, Lda", com
actividades de cometidas de arquitecto, e
fazendo Direcção Técnica de Obra,
Orçamentação e Gestão, e Assistência de Obra,
de finais de 1988 até Fevereiro de 1992.
Integração no gabinete de arquitectura "Arquide
- Gabinete de Estudos e Projectos, Lda" entre
Outubro de 1990 e até Maio de 1997,
elaborando e colaborando em projectos vários
de arquitectura.
ngresso no quadro da Direcção Regional de
Obras Públicas, como Técnico Superior de 2.ª,
na especialidade de arquitectura, em 27 de
Março de 1998.
Promovido a Técnico Superior de 1.ª,
especialidade de arquitectura, em 24 de
Setembro de 1999.
Nomeado Chefe de Divisão de Fiscalização da
Direcção de Serviços de Edifícios e
Monumentos do quadro de pessoal da Direcção
Regional de Obras Públicas da Secretaria
Regional do Equipamento Social e Transportes
da Região Autónoma da Madeira, a 12 de Julho
de 2000.
Promovido à categoria de Técnico Superior
Principal, especialidade de arquitectura, em 14
de Fevereiro de 2003.
Nomeado, em regime de substituição por 60
dias, para execer funções como Chefe de
Divisão de Conservação da Direcção de
Serviços de Conservação e Manutenção da
Direcção Regional de Edifícios Públicos, a 10
de Março de 2005.
Vem prestando apoio técnico no âmbito da sua
especialidade e da função para a qual foi
nomeado.
Despacho n.º 57/2005

Considerando que o cargo de Chefe de Divisão de Obras da
Direcção de Serviços de Conservação e Equipamento, do
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quadro de pessoal da Direcção Regional de Edifícios
Públicos, encontra-se ocupado em regime de substituição;
Considerando a necessidade de ocupar aquele cargo,
cargo de direcção intermédia de 2.º grau, estabelecido na
alínea b) do n.º 1 e n.º 3 do art.º 49.º do Decreto
Regulamentar Regional n.º 6/2005/M, de 9 de Março:
Assim, determino que, nos termos do n.º 1 do art.º 20.º,
dos n.ºs 3 e 4 do art.º 21.º e do n.º 6 do art.º 35.º da Lei n.º
2/2004, de 15 de Janeiro e artigo 5.º do Decreto Legislativo
Regional n.º 5/2004/M, de 22 de Abril, e após cumpridos
todos os procedimentos de recrutamento e selecção, seja
nomeado em regime de comissão de serviço, o Assessor
Principal, ANTÓNIO CORREIA BAPTISTA, do quadro de pessoal da
Direcção Regional de Edifícios Públicos, para o cargo de CHEFE
DE DIVISÃO DE OBRAS, cargo de direcção intermédia de 2.º Grau,
no quadro de pessoal da referida Direcção Regional, por urgente
conveniência de serviço, com efeitos a 28 de Julho de 2005.
Esta despesa é cabimentada na rubrica: Secretaria 06,
Capítulo 02, Divisão 00, Subdivisão 00, Classificação
Económica 01.01.03.
A presente nomeação está isenta de fiscalização prévia da
Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.
Secretaria Regional do Equipamento Social e Transportes, 27
de Julho de 2005.
O SECRETÁRIO REGIONAL, Luís Manuel dos Santos Costa
Curriculum vitae
(síntese)
I-
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Dados pessoais:
Nome: António Correia Baptista
Data de nascimento: 9 de Abril de 1955

II - Habilitação literária:
Licenciatura em Engenharia Civil, pelo
Instituto Superior Técnico em 1982.
III - Formação profissional:
Frequência de cursos de aperfeiçoamento em
cálculo e desenho assistido por computador;
Frequência de curso de especialização em
segurança no trabalho da construção - Gestão e
coordenação;
Frequência de curso de segurança contra riscos
de incêndio;
Diversos seminários de aperfeiçoamento e
actualização no domínio da reabilitação de
edifícios, de projecto de estruturas, de
distribuição predial de águas e drenagem de
águas residuais.
IV - Experiência profissional:
Chefe de Divisão de Obras da Direcção de
Serviços de Conservação e Equipamento da
Direcção Regional de Edifícios Públicos, em
regime de substituição, desde Março de 2005;
Chefe de Divisão de Manutenção e
Beneficiação da Direcção de Serviços de
Construções Escolares e Equipamento da
Direcção Regional de Obras Públicas, em
comissão de serviço, desde Março 1991;
Técnico superior do quadro de pessoal da
Direcção Regional de Obras Públicas da
Secretaria Regional do Equipamento Social,
desde 1984;

-

No âmbito das suas funções preparou, elaborou
e coordenou diversos procedimentos conducentes à contratação de empreitadas; coordenou
projectos e fiscalizou empreitadas de edifícios
públicos; foi membro de Comissões de abertura
e análise de propostas de empreitadas;
Coordenador de segurança no projecto e na
obra de diversas obras públicas; membro de júri
de concursos de pessoal.
Despacho n.º 58/2005

Considerando que o cargo de Chefe de Divisão de
Equipamento da Direcção de Serviços de Conservação e
Equipamento, do quadro de pessoal da Direcção Regional de
Edifícios Públicos, encontra-se ocupado em regime de
substituição;
Considerando a necessidade de ocupar aquele cargo,
cargo de direcção intermédia de 2.º grau, estabelecido na
alínea c) do n.º 1 e n.º 4 do art.º 49.º do Decreto
Regulamentar Regional n.º 6/2005/M, de 9 de Março:
Assim, determino que, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do art.º
20.º, dos n.ºs 3 e 4 do art.º 21.º e do n.º 6 do art.º 35.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de Janeiro e artigo 5.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de Abril, e após
cumpridos todos os procedimentos de recrutamento e
selecção, seja nomeado em regime de comissão de serviço, o
Técnico Principal, LUÍS ALBERTO VELOSAGOMES, do quadro
de pessoal da Direcção Regional de Edifícios Públicos, para
o cargo de CHEFE DE DIVISÃO DE EQUIPAMENTO, cargo de
direcção intermédia de 2.º Grau, no quadro de pessoal da
referida Direcção Regional, por urgente conveniência de
serviço, com efeitos a 28 de Julho de 2005.
Esta despesa é cabimentada na rubrica: Secretaria 06,
Capítulo 02, Divisão 00, Subdivisão 00, Classificação
Económica 01.01.03.
A presente nomeação está isenta de fiscalização prévia da
Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.
Secretaria Regional do Equipamento
Transportes, 27 de Julho de 2005.

Social

e

O SECRETÁRIO REGIONAL, Luís Manuel dos Santos Costa
Curriculum Vitae
(Síntese)
Nome: Luis Alberto Velosa Gomes;
Data de nascimento: 20 de Novembro de 1963.
I-

Habilitações Literárias;
Bacharelato em Engenharia Civil pelo
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
(ISEL), concluído em 1994.

II - Experiência Profissional:
05 de Maio de 1995 - Início de funções como
técnico de 2.ª classe na Secretaria Regional
do Equipamento Social e Transportes.
05 de Dezembro de 1996 - Contrato
Administrativo de Provimento por um ano
como técnico de 2.ª classe estagiário.
14 de Fevereiro de 2003 - Nomeação
definitiva como técnico principal.
10 de Março de 2005 - Nomeação como
Chefe de Divisão de Equipamento, da
DSCE, em regime de substituição.
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-

-

Participou na medição, orçamentação e
fiscalização de diferentes Escolas Básicas,
Secundárias e Polidesportivos.
Fez parte de Comissões para abertura e
análise de propostas de construção e
redimensionamentos de variadas Escolas
Secundárias, Básicas e Polidesportivos.
Desde 2000, paralelamente às funções de
fiscalização de obras, tem colaborado na
Divisão de Equipamento, designadamente:
•
Na actualização das tipologias do
equipamento a utilizar nos vários
níveis e ramos de ensino;
•
Nos trâmites necessários para efeito de
lançamento dos concursos de
aquisição de equipamento, fazendo
parte de comissões e júris de análise de
proposta dos fornecimentos de
equipamento levados a efeito pela
D.S.C.E.E.

•

Concursos para fornecimento de
equipamento.

III - Formação Profissional:
1998 - Curso de AutoArq e 3D Studio Viz Duração: 66 horas;
2000 - Curso de Segurança Contra Incêndios Duração: 35 horas;
2002 - Curso “Nova Regulamentação para
Projecto de Estruturas de Betão” - Duração: 12
horas;
Curso “Projecto de Lajes Fungiformes” Duração: 12 horas;
Curso “Estações Elevatórias de Águas e
Esgotos” - Duração: 21 horas;
Curso “Patologia e Reabilitação de Edifícios” Duração: 12 horas;
Curso “Estruturas de Suportes de Terras” Duração: 12 horas;
2003 - Curso “Instalações Prediais de Águas e
Esgotos” - Duração: 20 horas;
Sessão de Sensibilização sobre a Área do Gás Duração: 12 horas;
2005 - Seminário sobre Concursos Públicos
Electrónicos.
Aviso
Por despacho do Senhor Secretário Regional do
Equipamento Social e Transportes, datado de 2005-08-08:
foram autorizadas as nomeações definitivas, de
PATRÍCIA PEREIRA CAMACHO, LÍLIA MARIA FERREIRA
NUNES, CARLA PATRÍCIA SOUSA, ANA PAULA DANTAS
CAPELO FREITAS, LUDOVINA MARIA FREITAS FARINHA
FIGUEIRA e LEANDRA VIRGÍNIA PINTO BETENCOURT
ORNELAS, para a categoria de Assistente Administrativa

Especialista, no quadro de pessoal dos Serviços
Dependentes do Secretário Regional.
(Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da
Madeira do Tribunal de Contas).
Secretaria Regional do Equipamento Social e Transportes, 10
de Agosto de 2005.
O CHEFE DE GABINETE, João Ricardo Luis dos Reis
Aviso
Por despacho do Senhor Secretário Regional do
Equipamento Social e Transportes, datado de 2005-08-08:

-

foi autorizada a nomeação definitiva, de PAULA RITA
FREITAS ABREU FERNANDES, para a categoria de Chefe
de Secção de Expediente Interno, no quadro de pessoal
da Direcção Regional de Ordenamento do Território.
(Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da
Madeira do Tribunal de Contas)
Secretaria Regional do Equipamento
Transportes, 10 de Agosto de 2005.

Social

e

O CHEFE DE GABINETE, João Ricardo Luis dos Reis
SECRETARIAREGIONALDOS ASSUNTOS SOCIAIS
CENTRO DE SEGURANÇASOCIAL

Aviso
LISTA DE APOIOS FINANCEIROS ATRIBUÍDOS PELO CENTRO DE
SEGURANÇASOCIALDAMADEIRA, NO PRIMEIRO SEMESTRE
DE 2005, A DIVERSAS ENTIDADES, DESIGNADAMENTE
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E
OUTRAS

Nos termos do artigo 1.º da Lei n.º 26/94, de 19 de
Agosto, aplicada à RAM pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 5/95/M, de 29 de Abril, publica-se a lista de apoios
financeiros atribuídos pelo Centro de Segurança Social da
Madeira, no primeiro semestre de 2005, a diversas entidades,
designadamente Instituições Particulares de Solidariedade
Social e outras.
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a)

b)

Trata-se de apoios financeiros mensais e por utente,
atribuídos no âmbito de acordos de cooperação, conforme
valores definidos na Resolução do Governo Regional n.º
1560/2004, de 10 de Novembro e de acordo com o
Despacho de Sua Excelência a Secretária Regional dos
Assuntos Sociais, de 07/03/2005, exarado na proposta do
Centro de Segurança Social da Madeira, n.º 9307/1 de
03/03/2005. Inclui, ainda, apoios mensais destinados a
comparticipar despesas de funcionamento, atribuídos com
base nas Resoluções do Governo Regional números
93/2000 de 17 de Janeiro, 1155/2000 de 27 de Julho,
1159/2000 de 27 de Julho, 1379/2000 de 7 de Setembro,
1527/2000 de 4 de Outubro, 2066/2000 de 28 de
Dezembro, 2078/2000 de 28 de Dezembro, 1154/2001 de
16 de Agosto, 1156/2001 de 16 de Agosto, 1158/2001 de
16 de Agosto, 1666/2001 de 6 de Dezembro, 1743/2001 de
13 de Dezembro, 1818/2001 de 28 de Dezembro,
1819/2001 de 28 de Dezembro, 1820/2001 de 28 de
Dezembro, 1837/2001 de 28 de Dezembro, 670/2002 de 6
de Junho, 672/2002 de 6 de Junho, 794/2002 de 11 de
Julho, 796/2002 de 11 de Julho, 994/2002 de 22 de Agosto,
995/2002 de 22 de Agosto, 1359/2002 de 7 de Novembro,
1360/2002 de 7 de Novembro, 1625/2002 de 20 de
Dezembro, 1629/2002 de 20 de Dezembro, 1630/2002 de
20 de Dezembro, 1631/2002 de 20 de Dezembro,
1704/2002 de 30 de Dezembro, 1714/2002 de 30 de
Dezembro, 1715/2002 de 30 de Dezembro, 1717/2002 de
30 de Dezembro, 815/2003, de 3 de Julho, 818/2003, de 3
de Julho, 1212/2003, de 2 de Outubro, 1270/2003, de 9 de
Outubro, 1503/2003, de 20 de Novembro, 1528/2003, de
27 de Novembro, 1529/2003, de 27 de Novembro,
1638/2003, 18 de Dezembro, 229/2004 de 11 de Março,
417/2004 de 1 de Abril, 418/2004 de 1 de Abril, 423/2004,
de 1 de Abril, 603/2004, de 29 de Abril, 634/2004, de 6 de
Maio, 686/2004, de 13 de Maio, 775/2004 de 3 de Junho,
869/2004, de 24 de Julho, 910/2004, de 8 de Julho,
911/2004, de 8 de Julho, 912/2004, de 8 de Julho,
1088/2004, de 5 de Agosto, 1089/2004, de 5 de
Agosto,1375/2004, de 7 de Outubro, 1376/2004, de 7 de
Outubro, 1474/2004, de 21 de Outubro, 1504/2004, de 29
de Outubro, 1562/2004, de 10 de Novembro.
Trata-se de apoios destinados a financiar encargos com
pessoal, no âmbito do Rendimento Mínimo Garantido,
conforme Resoluções do Governo Regional números
670/2002, 673/2002, 1640/2003, 1641/2003, as duas
primeiras de 6 de Junho e as duas últimas de 18 de
Dezembro.

Centro de Segurança Social da Madeira, aos 7 Julho de
2005.
O PRESIDENTE
Roque Martins

DO

CONSELHO DIRECTIVO, José Augusto
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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 . . . . . . . . .

15,54 cada
16,98 cada
28,13 cada
29,95 cada
31,11 cada
37,81 cada

15,54;
33,96;
84,39;
119,80;
155,55;
226,86.

A estes valores acresce o imposto devido.

EXEMPLAR

ASSINATURAS

Números e Suplementos - Preço por página

0,29

Anual
Uma Série . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,84
Duas Séries . . . . . . . . . . . . . . . . 51,00
Três Séries . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,00
Completa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,50

Semestral
13,59;
25,66;
31,36;
36,00.

Aestes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2005, de 3 de Janeiro) e o imposto devido.

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

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

O Preço deste número:

3,02 (IVA incluído)

