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SECRETARIAREGIONALDOS RECURSOS HUMANOS

Aviso
Por despacho do Excelentíssimo Secretário Regional dos
Recursos Humanos, datado de 16 de Março de 2009, e na
sequência de concurso interno de acesso geral, foi nomeada
definitivamente na categoria de Técnico Superior Principal, da
carreira de Técnico Superior, actualmente se designa por carreira
e categoria de Técnico Superior, do quadro de pessoal da
Inspecção Regional das Actividades Económicas, a funcionária
Carmen Maria Jesus Sousa, com efeitos a 16 de Março de 2009,
ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 128.º do Código do
Procedimento Administrativo, e artigo 4.º do Decreto Legislativo
Regional n.º 1/2009/M, de 12 de Janeiro.
(Não carece de fiscalização prévia pela Secção Regional da
Madeira do Tribunal de Contas).
Secretaria Regional dos Recursos Humanos, aos 21 de Maio
de 2009.
O CHEFE DE GABINETE, Maria João Delgado
Aviso
Por despacho do Excelentíssimo Secretário Regional dos
Recursos Humanos, datado de 11 de Maio de 2009, e na
sequência de procedimento concursal, para recrutamento de um
Técnico Superior e de um Consultor Jurídico para,
respectivamente, o Centro das Comunidades Madeirenses e o
Serviço de Defesa do Consumidor, do quadro de pessoal do
Gabinete do Secretário Regional dos Recursos Humanos e
Serviços Dependentes, constante do mapa anexo ao Decreto
Regulamentar Regional n.º 1/2009/M, de 8 de Janeiro, foi
autorizada a celebração de contratos de trabalho por tempo
indeterminado entre a Secretaria Regional dos Recursos
Humanos e os licenciados, Isabel Filomena de Sousa Brazão e
Edgar Alexandre Garrido de Gouveia, com efeitos a 11 de Maio
de 2009, para o exercício de funções na categoria e carreira de
Técnico Superior, no Centro das Comunidades Madeirenses e
Serviço de Defesa do Consumidor, respectivamente, ao abrigo
dos artigos 9.º e do 49.º n.º 1 da alínea a) da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro, conjugado com a Lei n.º 59/2008, de 11 de
Setembro, com início a 11 de Maio de 2009, nos termos do artigo
128.º, n.º 2 alínea a) do Código do Procedimento Administrativo
e com período experimental de 240 dias de acordo com o artigo
76.º n.º 1 alínea c) da Lei n.º 59/2008.
(Não carece de fiscalização prévia pela Secção Regional da
Madeira do Tribunal de Contas).
Secretaria Regional dos Recursos Humanos, aos 21 de Maio
de 2009.
O CHEFE DE GABINETE, Maria João Delgado

Considerando que na sequência dos procedimentos que, nos
termos da lei, foram levados a efeito para o provimento daquele
cargo, o júri nomeado para proceder ao procedimento de
selecção, concluiu que, o candidato, João Manuel dos Passos
Gouveia Magalhães, licenciado em Engenharia Civil, para
além de reunir todas as condições legais necessárias para o
provimento do lugar de Director de Serviços de Obras, possui
também o perfil adequado para o lugar em causa, dado que tem
vindo a exercer funções dirigentes, naquela Direcção Regional,
por cerca de 20 anos, possuindo, assim, experiência
relativamente a todas as matérias que integram a missão
daquele serviço, nomeadamente, promovendo a articulação das
obras de iniciativa das autarquias locais e de instituições de
interesse público com as obras de iniciativa do Governo
Regional, emitindo pareceres técnicos, implementando a
execução de projectos e estudos e promovendo a execução de
obras de construção, manutenção e conservação de infra-estruturas e equipamentos, na orla costeira, de ligações
rodoviárias, edificações de equipamento social e outras obras
de instituições particulares de interesse público, fiscalizando as
obras em curso, para assegurar o cumprimento dos respectivos
projectos e caderno de encargos, propondo e acompanhando a
contratação externa de empreitadas e aquisição de bens e
serviços, entre outras actividades:
Assim, determino que, nos termos do n.º 1 do artigo 20.º,
dos n.ºs 8 e 9 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto e pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, adaptada
à RAM pelo Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22
de Abril e alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 27/2006/M, de 14 de Julho, seja nomeado, em regime de
comissão de serviço, o Técnico Superior, da carreira/categoria
de Técnico Superior, JOÃO MANUEL DOS PASSOS GOUVEIA
MAGALHÃES, do mapa de pessoal da
Direcção Regional de Infra-Estruturas e Equipamentos,
para o cargo de DIRECTOR DE SERVIÇOS DE OBRAS, cargo de
direcção intermédia de 1.º grau, do mapa de pessoal da
Direcção Regional de Infra-Estruturas e Equipamentos, com
efeitos a 19 de Maio de 2009.
Esta despesa é cabimentada na rubrica: Secretaria 5,
Capítulo 02, Divisão 02, Subdivisão 00, Classificação
Económica 01.01.03.
O presente despacho vai para publicação acompanhado do
currículo do nomeado.
A presente nomeação está isenta de fiscalização prévia da
Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.
Secretaria Regional do Equipamento Social, 18 de Maio de
2009.
O SECRETÁRIO REGIONAL, Luís Manuel dos Santos Costa
CURRíCULO

SECRETARIAREGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL

Despacho n.º 12/2009
Considerando que o cargo de Director de Serviços de Obras,
cargo de Direcção Intermédia de 1.º grau, existente no mapa de
pessoal da Direcção Regional de Infra-Estruturas e
Equipamentos, desta Secretaria Regional, encontra-se vago;
Considerando que, por meu despacho de 2009/03/06, foi
autorizada a abertura do procedimento de selecção com vista ao
provimento do titular daquele cargo, estabelecido no artigo 2.º da
Portaria n.º 76/2008, de 23 de Junho, que regulamenta o Decreto
Regulamentar Regional n.º 7/2008/M, de 21 de Abril, cujo aviso
foi publicado no Jornal Oficial n.º 55, II Série, de 20 de Março
de 2009.

Dados Biográficos:
Nome: João Manuel dos Passos Gouveia Magalhães
Morada: Caminho do Desterro, n.º 37 - Monte - 9050-283
Funchal
Data de nascimento: 23 de Abril de 1958
Naturalidade: São Sebastião da Pedreira -Lisboa
Formação académica: Licenciatura em Engenharia Civil
pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa.
Formação profissional:
•
De 14/01/1985 a 18/01/1985 - Curso sobre “Ordenamento do Território - PDM” promovido pela Direcção
Regional da Administração Pública.
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De 12/01/1987 a 15/01/1987 - Curso sobre “Técnicas
de Tomada de Decisão” promovido pela Dir. Geral de
Emprego e Formação da Administração Pública.
A 19/11/1998 Participou no Seminário sobre “Plano de
Segurança e Saúde na Construção” promovido pela
Ordem dos Engenheiros do Funchal.
De 16/03/2006 a 17/03/2006 - Curso sobre “O Regime
de Revisão de Preços” promovido pelo Instituto Técnico
para a Indústria da Construção.
A 23/01/2007-Formação sobre “Fundamentos de
hidráulica e Obras Marítimas” promovido pela FunDEC
e cptp - Lisboa.
De 09/10/2006 a 26/02/2007 - Concluiu o “FORGEP-Programa de Formação em Gestão Pública” promovido
pelo INA.

Carreira Profissional:
A03/01/1984 ingressou na SRES - Gabinete de Apoio Técnico
às Autarquias Locais, como Eng.º Civil de 2.ª classe, com
contrato de trabalho a prazo.
A 13/11/84 foi nomeado provisoriamente no quadro da
SRES/GATAL.
A07/12/1987 foi promovido a Eng.º Civil de 1.ª classe
De 02/01/1989 a 03/02/1993 exerceu funções, em comissão
de serviço, como Chefe de Divisão de Fiscalização do Gabinete
de Apoio Técnico às Autarquias Locais.
A26/08/1991 foi promovido a Técnico superior de 1.ª classe.
De 04/02/1993 a 11/05/2001 exerceu funções, em comissão
de serviço, como Director do GATAL (equiparado a Director de
Serviços) -da Direcção Regional de Urbanismo.
A04/12/1996 foi promovido a Assessor Principal.
De 12/05/2001 a 23/06/2008 exerceu funções como Director
do GATAL (equiparado a Director de Serviços) -da Direcção
Regional de Ordenamento do Território.
A 24/06/2008 foi nomeado, em comissão de serviço por 1
ano, Director de Serviços de Obras da Direcção Regional de
Infra-Estruturas e Equipamentos.
As funções que vem desempenhando como Director do
GATAL (equiparado a Director de Serviços) e Director de
Serviços da Direcção de Serviços de Obras da DRIE são as
seguintes:
Promover a articulação das obras de iniciativa das
autarquias locais e de instituições de interesse público
com as obras de iniciativa do Governo Regional;
Emitir pareceres técnicos, implementar a execução de
projectos e estudos e promover a execução de obras de
construção, manutenção e conservação de infra-estruturas e equipamentos, na orla costeira, de ligações
rodoviárias, edificações de equipamento social, e outras
obras de instituições particulares de interesse público;
Dar parecer, quando solicitado, sobre estudos e
projectos da iniciativa das entidades acima referidas;
Prestar assistência e fiscalizar as obras em curso, com o
objectivo de permitir uma perfeita execução dos
trabalhos, fazendo cumprir os respectivos projectos e
caderno de encargos;
Elaborar mensalmente autos de medição de trabalhos
em execução para efeitos de processamento pelas
respectivas entidades promotoras das importâncias
devidas aos adjudicatários;
Emitir parecer sobre a qualidade e apetência dos
terrenos destinados às construções do sector, assim
como coordenar e promover a execução dos trabalhos à
correcta identificação dos mesmos, nomeadamente
através de estudos topográficos e geotécnicos;
Propor e assegurar a realização de todos os
procedimentos necessários à contratação externa de
empreitadas e aquisição de bens e serviços necessários
ao desempenho da sua actividade.
Funchal, 26 de Março de 2009.
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Anúncio de concurso
Concurso público n.º 4/2009
“FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A
ESCOLABÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS DO CURRALDAS FREIRAS”
IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE: Região
Autónoma da Madeira, Secretaria Regional do Equipamento Social, Gabinete de
Contratação Pública, Rua Dr. Pestana Júnior, 6, C.P. -9064 -506 Funchal.Tel:
(00351)291207200. Fax:(00351)291207385. URL:www.sres.pt;
Correio Electrónico gcp.sres@gov-madeira.pt
OBJECTO DO CONTRATO: Fornecimento e Assentamento de Mobiliário
Escolar.
L O C A LD A EXECUÇÃO DO CONTRATO: Câmara de Lobos.
PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 40 dias, após a celebração.
CONSULTA E AQUISIÇÃO DAS PEÇAS DO CONCURSO: Endereço supra
referido.
Os interessados deverão solicitar por escrito, em tempo útil, a palavra-chave de
acesso às peças do concurso que estarão disponíveis no item Contratação
Pública/Concursos Públicos do URL: www.sres.pt. A palavra-chave de acesso
será fornecida após o pagamento de EUR 100,00 a acrescer de IVAà taxa legal
em vigor nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira (actualmente 14%).
O pagamento poderá ser feito por transferência bancária (NIB - 0019 0045 002
00002510 94, IBAN -PT50 0019 0045 0020 0002 51094, CÓDIGO SWIFT:
BBVAPTPL), numerário ou cheque visado, passado à ordem do tesoureiro do
Governo Regional da Madeira.
PRAZO PARAAPRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: Até às 17:00 horas do dia
05/06/2009.
ACTO PÚBLICO: Às 10:00 horas do dia 08/06/2009.
CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO: O da proposta economicamente mais vantajosa
para a entidade adjudicante, de acordo com o previsto no programa de concurso.
IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO
ADMINISTRATIVO:
Secretário Regional do Equipamento Social, endereço e contactos supra
referidos.
DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA
REPÚBLICA: 21/05/2009.
Secretaria Regional do Equipamento Social, 21 de Maio de 2009.
O CHEFE DE GABINETE,João Ricardo Luís dos Reis

Aviso
1 - Faz-se público que, por despacho do Secretário
Regional do Equipamento Social, de 15/05/2009, está
aberto procedimento de selecção, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data da publicação (distribuição) do
presente aviso na II Série do Jornal Oficial da RAM,
com vista ao provimento do cargo de Chefe de Divisão
de Administração e de Organização, cargo de Direcção
Intermédia de 2.º Grau, em regime de comissão de
serviço pelo período de três anos, constante no
Despacho n.º 50/2008, de 1 de Agosto, que criou a
estrutura orgânica flexível do Gabinete de Pessoal e
Administração (GPA), do mapa de pessoal dos
Serviços Dependentes do Secretário Regional
produzido na sequência da Portaria n.º 75/2008, de 23
de Junho, que regulamenta o Decreto Regulamentar
Regional n.º 7/2008/M, de 21 de Abril, que aprovou a
orgânica desta Secretaria Regional.
2 - Objectivo global da actividade - realizar as actividades
do Chefe de Divisão de Administração e de
Organização, estabelecidas no n.º 2 do Despacho
n.º 50/2008, de 1 de Agosto.
3 - Requisitos legais de recrutamento - poderão candidatar-se os trabalhadores com licenciatura em Gestão e
Administração Pública - Planeamento e Controlo de
Gestão dotados de competência técnica e aptidão para
o exercício de funções de direcção, coordenação e
controlo, que reúnam quatro anos de experiência
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profissional em funções, cargos, carreiras ou
categorias para cujo exercício ou provimento seja
legalmente exigível uma licenciatura, nos termos do
n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de
30 de Agosto, e pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de
Dezembro, adaptada à Região Autónoma da Madeira
(RAM) pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 5/2004/M, de 22 de Abril, alterado pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 27/2006/M, de 14 de Julho.

c)
d)

e)

4 - Perfil do (a) candidato (a) a seleccionar -Licenciatura em
Gestão e Administração Pública - Planeamento e
Controlo de Gestão, com experiência no desempenho
de cargos dirigentes, em gestão de economato, no
controlo de contratos de fornecimento continuado, no
tratamento e arquivo de expediente geral e na gestão da
documentação que lhe serve de suporte.
f)
5 - Local de trabalho - Gabinete de Pessoal e Administração
- Secretaria Regional do Equipamento Social, à Rua
Dr. Pestana Júnior n.º 6, 9064-506, Funchal.
91 6 - A remuneração - a remuneração mensal para o cargo
anunciado é a constante do Decreto-Lei n.º 383-A/87,
de 23 de Dezembro, acrescido das despesas de
representação correspondentes ao cargo e demais
regalias aplicáveis aos trabalhadores da Administração
Pública.
7 - Métodos de selecção - Avaliação Curricular e
Entrevista Pública.
8 - Processo de candidatura:
8.1 -

8.2 -

As candidaturas deverão ser formalizadas
através de requerimento em folha de papel
normalizado de formato A4, dirigido ao
Secretário Regional do Equipamento Social,
datado e assinado.
Do requerimento deverão constar os seguintes
elementos:
a)
Identificação completa do candidato
(Nome, filiação, naturalidade, nacionalidade, estado civil, data de
nascimento, número e data do bilhete
de identidade e serviço de identificação que o emitiu, residência,
código postal e número de telefone, se
o tiver);
b)
Identificação do cargo com referência
ao número do Jornal Oficial onde se
encontra publicado o respectivo aviso
de abertura;
c)
Habilitações Literárias;
d)
Formação Profissional (especializações, estágios, seminários, acções
de formação, etc.);
e)
Menção expressa da categoria,
serviço a que pertence, natureza do
vínculo e antiguidade na actual
categoria, na carreira e na função
pública;

9 - Os requerimentos de candidatura deverão ser
instruídos com os seguintes documentos:
a)
Fotocópia do documento autêntico ou
autenticado comprovativo das habilitações literárias declaradas;
b)
Fotocópia do documento autêntico ou
autenticado comprovativo das acções
de formação profissional declaradas;

Fotocópia do Bilhete de Identidade;
Curriculum vitae detalhado, datado e
assinado, donde constem nomeadamente as funções que tem exercido e
respectivos períodos de exercício,
bem como a formação profissional
que possui, com indicação das
entidades promotoras e datas de
obtenção da formação;
Declaração passada pelos Serviços a
que os candidatos se encontram
vinculados, autenticado com selo
branco ou carimbo, da qual constem a
existência de vínculo à função
pública, a categoria que detêm e
tempo de serviço efectuado nessa
categoria, na carreira e na função
pública, se for caso disso;
Quaisquer outros elementos que os
candidatos considerem relevantes
para apreciação do seu mérito.

Os candidatos do mapa de pessoal da
Secretaria Regional do Equipamento Social,
são dispensados da apresentação dos
elementos referidos nas alíneas a), b), c) e e)
do ponto 9, desde que constem documentos
comprovativos no respectivo processo
individual, devendo referir expressamente tal
facto no seu requerimento de candidatura.

10 - Composição do Júri:
Presidente:
Dalila dos Ramos Rodrigues, Directora do
Gabinete de Pessoal e Administração,
equiparada a Subdirectora Regional.
Vogais efectivos:
Cristina Teixeira de Jesus Loreto, Directora do
Gabinete de Estudos e Planeamento, equiparada
a Directora de Serviços (substitui o Presidente
nas faltas e impedimentos);
Rafael de Gouveia Teixeira Velosa, Director do
Gabinete de Contratação Pública, equiparado a
Director de Serviços.
Vogais suplentes:
José Jorge de Freitas, Director do Gabinete de
Serviços de Hidráulica, equiparado a Director
de Serviços;
João Manuel dos Passos Gouveia Magalhães,
Director de Serviços de Obras.
11 - Os requerimentos de formalização das candidaturas
devem ser entregues na Secretaria Regional do
Equipamento Social, no Departamento Administrativo
de Expediente e Arquivo, sito à Rua Dr. Pestana Júnior
n.º 6, 5.º andar, 9064 - 506, Funchal, ou enviados pelo
correio sob registo, com aviso de recepção, dentro do
prazo de abertura do procedimento de selecção, sob
pena de não serem admitidas.
Secretaria Regional do Equipamento Social, 21 de Maio de
2009.
O CHEFE DE GABINETE, João Ricardo Luís dos Reis
Aviso
1 - Faz-se público que, por despacho do Secretário
Regional do Equipamento Social, de 15/05/2009, está
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aberto procedimento de selecção, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data da publicação (distribuição) do
presente aviso na II Série do Jornal Oficial da RAM,
com vista ao provimento do cargo de Chefe de Núcleo
de Informática, equiparado a Chefe de Divisão, cargo
de Direcção Intermédia de 2.º Grau, em regime de
comissão de serviço pelo período de três anos,
constante no Despacho n.º 49/2008, de 1 de Agosto,
que criou a estrutura orgânica flexível do Gabinete do
Secretário Regional (GSR), do mapa de pessoal dos
Serviços Dependentes do Secretário Regional
produzido na sequência da Portaria n.º 74/2008, de 23
de Junho, que regulamenta o Decreto Regulamentar
Regional n.º 7/2008/M, de 21 de Abril, que aprovou a
orgânica desta Secretaria Regional.
2 - Objectivo global da actividade - realizar as actividades
do Chefe de Núcleo de Informática, estabelecidas no
n.º 1 do Despacho n.º 49/2008, de 1 de Agosto.
3 - Requisitos legais de recrutamento - poderão
candidatar-se os trabalhadores com licenciatura em
engenharia informática dotados de competência
técnica e aptidão para o exercício de funções de
direcção, coordenação e controlo, que reúnam quatro
anos de experiência profissional em funções, cargos,
carreiras ou categorias para cujo exercício ou
provimento seja legalmente exigível uma licenciatura,
nos termos do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e pela Lei n.º 64-A/2008,
de 31 de Dezembro, adaptada à Região Autónoma da
Madeira (RAM) pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 5/2004/M, de 22 de Abril, alterado pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 27/2006/M, de 14 de Julho.
4 - Perfil do (a) candidato (a) a seleccionar -Licenciatura em
Engenharia Informática, com experiência no
desempenho de cargos de dirigentes, na aplicação e
actualização de novos sistemas de informação e infra-estruturas tecnológicas, no desenvolvimento de
processos de aquisição de equipamento e aplicações
informáticas e na manutenção preventiva e correctiva
de sistemas de informação.
5 - Local de trabalho -Gabinete do Secretário Regional - Secretaria Regional do Equipamento Social, à Rua
Dr. Pestana Júnior n.º 6, 9064-506, Funchal.
6 - A remuneração - a remuneração mensal para o cargo
anunciado é a constante do Decreto-Lei n.º 383-A/87,
de 23 de Dezembro, acrescido das despesas de
representação correspondentes ao cargo e demais
regalias aplicáveis aos trabalhadores da Administração
Pública.
7 - Métodos de selecção - Avaliação Curricular e Entrevista
Pública.
8 - Processo de candidatura:
8.1 -

8.2 -

As candidaturas deverão ser formalizadas
através de requerimento em folha de papel
normalizado de formato A4, dirigido ao
Secretário Regional do Equipamento Social,
datado e assinado.
Do requerimento deverão constar os seguintes
elementos:
a)
Identificação completa do candidato
(Nome, filiação, naturalidade, nacionalidade, estado civil, data de nascimento, número e data do bilhete de

b)

c)
d)
e)

identidade e serviço de identificação
que o emitiu, residência, código postal
e número de telefone, se o tiver);
Identificação do cargo com referência
ao número do Jornal Oficial onde se
encontra publicado o respectivo aviso
de abertura;
Habilitações Literárias;
Formação Profissional (especializações, estágios, seminários, acções
de formação, etc.);
Menção expressa da categoria,
serviço a que pertence, natureza do
vínculo e antiguidade na actual
categoria, na carreira e na função
pública;

9 - Os requerimentos de candidatura deverão ser
instruídos com os seguintes documentos:
a)
Fotocópia do documento autêntico ou
autenticado comprovativo das habili-tações
literárias declaradas;
b)
Fotocópia do documento autêntico ou
autenticado comprovativo das acções de
formação profissional declaradas;
c)
Fotocópia do Bilhete de Identidade;
d)
Curriculum vitae detalhado, datado e assinado,
donde constem nomeada-mente as funções
que tem exercido e respectivos períodos de
exercício, bem como a formação profissional
que possui, com indicação das entidades
promotoras e datas de obtenção da formação;
e)
Declaração passada pelos Serviços a que os
candidatos se encontram vinculados,
autenticado com selo branco ou carimbo, da
qual constem a existência de vínculo à função
pública, a categoria que detêm e tempo de
serviço efectuado nessa categoria, na carreira e
na função pública, se for caso disso;
f)
Quaisquer outros elementos que os candidatos
considerem relevantes para apreciação do seu
mérito.
9.1 -

Os candidatos do mapa de pessoal da
Secretaria Regional do Equipamento Social,
são dispensados da apresentação dos
elementos referidos nas alíneas a), b), c) e e)
do ponto 9, desde que constem documentos
comprovativos no respectivo processo
individual, devendo referir expressamente tal
facto no seu requerimento de candidatura.

10 - Composição do Júri:
Presidente:
Dalila dos Ramos Rodrigues, Directora do
Gabinete de Pessoal e Administração,
equiparada a Subdirectora Regional.
Vogais efectivos:
Rafael de Gouveia Teixeira Velosa, Director
do Gabinete de Contratação Pública,
equiparado a Director de Serviços (substitui a
Presidente nas faltas e impedimentos);
Cristina Teixeira de Jesus Loreto, Directora do
Gabinete de Estudos e Planeamento, equiparada a Directora de Serviços.
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Vogais suplentes:
José Jorge de Freitas, Director do Gabinete de
Serviços de Hidráulica, equiparado a Director
de Serviços;
João Manuel dos Passos Gouveia Magalhães,
Director de Serviços de Obras.
11 - Os requerimentos de formalização das candidaturas
devem ser entregues na Secretaria Regional do
Equipamento Social, no Departamento Administrativo
de Expediente e Arquivo, sito à Rua Dr. Pestana Júnior
n.º 6, 5.º andar, 9064 - 506, Funchal, ou enviados pelo
correio sob registo, com aviso de recepção, dentro do
prazo de abertura do procedimento de selecção, sob
pena de não serem admitidas.
Secretaria Regional do Equipamento Social, 21 de Maio de
2009.
O CHEFE DE GABINETE, João Ricardo Luís dos Reis
SECRETARIAREGIONALDAEDUCAÇÃO E CULTURA
DIRECÇÃO REGIONALDE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

Rectificação
Por ter saído com inexactidão no Jornal Oficial, II Série
n.º 99, de 25/05/2009:

28 de Maio de 2009

Considerando que, de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º dos
Estatutos do CARAM - Centro de Abate da Região Autónoma da
Madeira, E.P.E., publicados em anexo ao Decreto Legislativo
Regional n.º 6/2006/M, de 14 de Março, o mandato dos
membros do conselho de administração tem a duração de três
anos, renovável por uma ou mais vezes, contando-se como
completo o ano civil em que tenham sido nomeados e
permanecendo aqueles no exercício das suas funções até
efectiva substituição ou declaração escrita da cessação das
mesmas;
Considerando que o Dr. António José de Freitas Rodrigues,
vogal do conselho de administração do CARAM - Centro de
Abate da Região Autónoma da Madeira, cessará as funções no
referido cargo com efeitos a partir de 18 de Maio de 2009.
Determino o seguinte:
1 - Nomeio para vogal do conselho de administração do
CARAM - Centro de Abate da Região Autónoma da
Madeira, E.P.E., o Dr. DUARTE NUNO NUNES DE FREITAS,
licenciado em Economia pelo Instituto Superior de
Economia e Gestão da Universidade Técnica de
Lisboa.
2 - Aremuneração do vogal do conselho de administração
será a equivalente à prevista para o cargo de Sub-Director Regional.
3 - O presente despacho produz efeitos a partir de 18 de
Maio de 2009.
Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais,
aos 14 de Maio de 2009.

Onde se lê:

NOME

CONCELHO

JOÃO DE ABREU CONÇALVES FIQUELI PORTO

O S ECRETARIO REGIONAL DO AMBIENTE E
NATURAIS, Manuel António Rodrigues Correia

DOS

RECURSOS

CÂMARAMUNICIPAL DO PORTO MONIZ

Deverá ler-se:

NOME

CONCELHO

JOÃO DE ABREU GONÇALVES FIQUELI PORTO SANTO

(Não são devidos emolumentos).
Direcção Regional de Administração Educativa, aos 25 de
Maio de 2009.
O DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA,
Jorge Manuel da Silva Morgado
SECRETARIAREGIONALDO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS

Despacho n.º 47/2009
Considerando que pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 6/2006/M, de 14 de Março, foi criado o CARAM - Centro
de Abate da Região Autónoma da Madeira, E.P.E., com a
natureza de entidade pública empresarial;
Considerando que, através da Resolução n.º 651/2006, o
Conselho do Governo Regional, de 17 de Maio de 2006,
mandatou o Secretário Regional do Ambiente e dos Recursos
Naturais para proceder à nomeação dos correspondentes órgãos
sociais;
Considerando que, através do Despacho n.º 85/2006, de 17
de Maio, de Sua Excelência O Secretário Regional do
Ambiente e dos Recursos Naturais, foram nomeados o
Presidente e dois Vogais para o Conselho de Administração do
CARAM - Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira,
E.P.E.;

ALTERAÇÃO AO CONTRATO-PROGRAMA/
/PROTOCOLO - 2009

Município do Porto Moniz & Associação de
Idosos do Porto Moniz
No âmbito da política municipal de fomento e apoio ao
desenvolvimento social, artístico, recreativo, cultural e à
prática desportiva em todo o Município, dando possibilidade
de criação de condições técnicas, logísticas e materiais a
todos os níveis, vem o Município do Porto Moniz,
NIPC 511239068, com sede à Praça do Lyra, Vila, Porto
Moniz, adiante designado por MPM, devidamente
representado pelo seu Presidente da Câmara, Senhor
Dr. Gabriel de Lima Farinha, autorizado por deliberação de
reunião camarária de quinze de Maio de dois mil e nove,
como primeiro outorgante, celebrar ao abrigo do artigo 64.º,
número 4, alínea b) e artigo 67.º da Lei número 169/99, de
18 de Setembro alterada pela Lei número 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, do artigo 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro e
do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 432/91 de 6 de Novembro, a
presente alteração ao PROTOCOLO/CONTRATO-PROGRAMA de
desenvolvimento cultural e desportivo com a Associação de
Idosos do Porto Moniz, NIPC 511160569, com sede ao sítio da
Levada Grande, Porto Moniz, adiante designada por AIPM,
devidamente representada pelo seu Presidente, Senhor
Ferdinando Luís Correia Calisto Encarnação, como segundo
outorgante:
Considerando que o Associação dos Idosos do Porto Moniz
solicitou (GSE-CRE 3082/2009) um apoio/colaboração para poder
realizar uma viagem com os idosos do Concelho de Porto Moniz
à região de Fátima entre 31 de Julho e 3 de Agosto de 2009.
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Considerando que esta viagem terá custos financeiros
acrescidos para os nossos idosos.
Considerando que cada interessado comparticipará com o
valor de 200 euros.
Considerando que o custo por cada participante tem o valor
de 372 euros (excluindo a comparticipação de cada interessado).
Considerando que se prevêem a inscrição de 100
participantes na referida iniciativa.
Considerando que no Plano de Actividades e Orçamento da
Associação dos Idosos do Porto Moniz, não estava previsto uma
deslocação à região de Fátima e consequentemente não estava
quantificado o custo da presente iniciativa.Considerando a
excepcionalidade da situação e atendendo que esta actividade
assume-se como de interesse para o Porto Moniz.
É acordado a presente alteração à cláusula terceira do
Protocolo celebrado a 27 de Janeiro de 2009 entre os
outorgantes, nos seguintes termos:
Para além da comparticipação financeira mensal atribuída
pelo Município de Porto Moniz à Associação dos Idosos do
Porto Moniz prevista na cláusula terceira do Protocolo celebrado
a 27 de Janeiro de 2009, para que o Município de Porto Moniz
possa apoiar a viagem à região de Fátima destinada aos idosos
do Concelho de Porto Moniz, concede à Associação dos Idosos
do Porto Moniz, um apoio no valor de 372 euros por
participante.A presente alteração é constituída por duas folhas,
foi feita em duplicado, ficando um exemplar na posse de cada
um dos outorgantes.
Porto Moniz, 15 de Maio de 2009.
O PRESIDENTE
Farinha

DA
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CÂMARA MUNICIPAL, Gabriel de Lima

O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DO PORTO MONIZ,
Ferdinando Luís Correia Calisto Encarnação
ALTERAÇÃO AO CONTRATO-PROGRAMA/
/PROTOCOLO -2009

Município do Porto Moniz & Clube Naval do Seixal
No âmbito da política municipal de fomento e apoio à
prática desportiva, em todo o Município, dando possibilidade
de criação de condições técnicas, logísticas e materiais a todos
os níveis, vem o Município do Porto Moniz, adiante designado
por MPM, devidamente representado pelo seu Presidente da
Câmara, Senhor Dr. Gabriel de Lima Farinha, autorizado por
deliberação de reunião camarária de quinze de Maio de dois
mil e nove, como primeiro outorgante, celebrar ao abrigo do
artigo 64.º, número 4, alínea b) e artigo 67.º da Lei número
169/99, de 18 de Setembro alterada pela Lei número 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, do artigo 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de

Janeiro e do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 432/91 de 6 de
Novembro, a presente alteração ao PROTOCOLO/CONTRATO-PROGRAMA de desenvolvimento desportivo e cultural com o
Clube Naval do Seixal, NIPC 511046634, com sede no Cais do
Seixal, Seixal, Porto Moniz, adiante designado por CNS,
devidamente representado pelo seu Presidente, Senhor Rui
Nelson Silva Rodrigues, como segundo outorgante:
Considerando que o Clube Naval do Seixal solicitou
(GSE-CRE 2495/2009) um apoio /colaboração para a
realização do III Estágio da Canyoning da Madeira.
Considerando que este evento será centrado no Porto
Moniz e irá realizar-se entre 5 e 12 de Junho, sendo
importante para a promoção do Porto Moniz como destino
preferencial dos praticantes da modalidade no estrangeiro.
Considerando que alguns aspectos que surgiram
posteriormente não estavam programados aquando da
idealização deste evento, ligados nomeadamente à imagem e
segurança e consequentemente não estão quantificados no
Orçamento e Plano de Actividades do Clube Naval do Seixal
para 2009.
Considerando a excepcionalidade da situação e
atendendo que esta actividade assume-se como de interesse
para o Porto Moniz.
É acordado a presente alteração à cláusula terceira do
Protocolo celebrado a 27 de Janeiro de 2009 entre os
outorgantes, nos seguintes termos:
Para além da comparticipação financeira mensal atribuída
pelo Município de Porto Moniz ao Clube Naval do Seixal
prevista na cláusula terceira do Protocolo celebrado a 27 de
Janeiro de 2009, para que o Município de Porto Moniz possa
apoiar ainda o Clube Naval do Seixal na realização do III
Estágio de Canyoning da Madeira, concede o seguinte apoio:
a) Algum material para segurança de alguns percursos
de acesso às ribeiras (150 metros de cabo de aço de
6 mm, cerra, cabos e buchas);
b) Patrocínio para aquisição de 4 rádios de água
(importante para a segurança dos grupos), no valor
de 658,72 euros; c) Impressão do caderno do evento;
d) Uma refeição durante os dias de actividades;
e) Outros custos inerentes para o bom funcionamento
do evento.
A presente alteração é constituída por duas folhas, foi
feita em duplicado, ficando um exemplar na posse de cada
um dos outorgantes.
Porto Moniz, 15 de Maio de 2009.
O PRESIDENTE
Farinha

DA

CÂMARA MUNICIPAL, Gabriel de Lima

O PRESIDENTE
Silva Rodrigues

DO

CLUBE NAVAL

DO

SEIXAL, Rui Nelson
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

Toda a correspondência relativa a anúncios e a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direcção
Regional da Administração da Justiça.
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 . . . . . . . . .

15,91 cada
17,34 cada
28,66 cada
30,56 cada
31,74 cada
38,56 cada

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

A estes valores acresce o imposto devido.

EXEMPLAR

ASSINATURAS

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.

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

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

Divisão do Jornal Oficial
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Preço deste número:

2,41 (IVA incluído)

