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ASSEMBLEIALEGISLATIVA DAREGIÃO AUTÓNOMA
DAMADEIRA

Aviso n.º 4/2010
Por despacho de 2 de Setembro de 2010, de Sua
Excelência o Senhor Presidente da Assembleia Legislativa
da Madeira:
GASTÃO DUARTE TEIXEIRADE SOUSAJARDIM, Licenciado,
Assessor Principal do quadro de pessoal da Assembleia
Legislativa da Madeira, foi autorizada a renovação da
comissão de serviço por um período de três anos, no cargo de
Director de Serviços, do Grupo de Pessoal Dirigente, do
referido quadro de pessoal, com efeitos a partir de 5 de
Novembro de 2010.
(Isento de fiscalização prévia da Secção Regional da
Madeira do Tribunal de Contas).
Assembleia Legislativa da Madeira, aos 3 de Setembro de
2010.
O SECRETÁRIO-GERAL, José Manuel S. Gomes Oliveira

Secretaria Regional do Equipamento Social, 31 de
Agosto de 2010.
O SECRETÁRIO REGIONAL, Luís Manuel dos Santos Costa
SECRETARIAREGIONALDO TURISMO E
TRANSPORTES

Aviso
Por despacho de Sua Excelência a Secretária Regional do
Turismo e Transportes de 2010-08-30:
- ELSA MARIA BARRADAS CAMACHO LEÇA, Assistente
Operacional do mapa de pessoal da Direcção Regional de
Transportes Terrestres, autorizada a renovação da licença
sem vencimento, por mais um ano, a partir de 1 de Outubro
de 2010.
Secretaria Regional do Turismo e Transportes, 31 de
Agosto de 2010.
O CHEFE DE GABINETE, Iolanda França Pitão

SECRETARIAREGIONALDO EQUIPAMENTO SOCIAL

SECRETARIAREGIONALDAEDUCAÇÃO E CULTURA

Despacho n.º 13/2010

Despacho n.º 54/2010

Considerando que se encontra fixado em dois o número
de motoristas do meu Gabinete, conforme despacho conjunto
meu e do Secretário Regional do Plano e Finanças, de 19 de
Junho de 2007, publicado no JORAM II Séria n.º 123, de 9
de Julho;
Considerando que pelo mesmo despacho foram
designados para prestar funções de motorista no meu
Gabinete, António Gastão Figueira e José Hilário Fernandes
Teles;
Considerando que existe necessidade de substituir um dos
motoristas designados, António Gastão Figueira, por motivo
do seu falecimento, o qual prestava funções exclusivamente
ao meu serviço.
Assim, determino o seguinte:

Considerando o Decreto Regulamentar Regional
n.º 21/2008/M, de 23 de Outubro, que aprovou a Orgânica da
Direcção Regional dos Assuntos Culturais (DRAC) da
Secretaria Regional de Educação e Cultura, conjugada com a
Portaria Conjunta n.º 28/2009, do Vice-Presidente do
Governo Regional e Secretários Regionais de Educação e
Cultura e do Plano e Finanças, publicada no JORAM, I.ª
Série, n.º 21, de 2009/03/09, que definiu as unidades
orgânicas nucleares da DRAC onde se prevê, na alínea c) do
artigo 1.º e artigo 4.º, a Direcção de Serviços de
Dinamização Cultural;
Considerando a necessidade da referida vaga ser
ocupada;
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
Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 5/2004/M, de 22 de Abril, e alterada pela Lei n.º 51/2005,
de 30 de Agosto, conjugada com o Decreto Legislativo
Regional n.º 27/2006/M, de 14 de Julho, com a Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e com a Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, a licenciada ALBERTINA
MARIA DE SOUSA GONÇALVES HENRIQUES demonstrou
possuir os requisitos legais e o perfil adequado ao exercício
daquelas funções.
Nestes termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 20.º, dos
n.ºs 8, 9 e 10 do artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de Abril,
e alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, conjugada
com o Decreto Legislativo Regional n.º 27/2006/M, de 14 de
Julho com a Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e com a
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, determino o
seguinte:

1 - O Assistente Operacional, JOSÉ HILÁRIO FERNANDES
TELES , a exercer funções de motorista no meu
Gabinete, passa a prestar as mesmas funções
exclusivamente ao meu serviço.
2 - O Assistente Operacional, JOSÉ NÉLIO REMESSO
PERESTRELO, do mapa de pessoal dos Serviços
Dependentes do Secretário Regional, desta
Secretaria Regional, passa a integrar o número de
motoristas do meu Gabinete, para assegurar de
forma subsidiária as funções previstas no número
anterior e prestar as funções de motorista aos demais
membros do meu Gabinete.
3 - Aos referidos trabalhadores é atribuída, a título de
suplemento de risco, uma gratificação mensal no
valor de 30% da respectiva remuneração base, bem
como o subsídio de disponibilidade permanente
criado pelo artigo 40.º do Decreto Legislativo
Regional n.º 45/2008/M, de 31 de Dezembro e
regulamentado por despacho do Secretário Regional
do Plano e Finanças, mantido em vigor pelo artigo
40.º do Decreto Legislativo Regional n.º 34/2009/M,
de 31 de Dezembro.
4 - O presente despacho produz efeitos desde 1 de
Setembro de 2010.

1.

Nomear em regime de Comissão de Serviço por um
período de 3 anos, a licenciada ALBERTINAMARIADE
SOUSA GONÇALVES HENRIQUES , para o cargo de
Direcção Intermédia de 1.º Grau da Direcção de
Serviços de Dinamização Cultural da Direcção
Regional dos Assuntos Culturais - Secretaria
Regional de Educação e Cultura, após ter sido
aprovada no processo de selecção acima referido.

II

6 de Setembro de 2010

2.

Nos termos do n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro, adaptada à Região Autónoma da
Madeira pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 5/2004/M, de 22 de Abril, e alterada pela Lei
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, conjugada com o
Decreto Legislativo Regional n.º 27/2006/M, de 14
de Julho, com a Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro e com a Lei n.º 64-A/2008, de 31 de
Dezembro a presente nomeação é feita por urgente
conveniência de serviço, com efeitos a partir de 24
de Agosto de 2010.

Funchal, 24 de Agosto de 2010.
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO
Francisco José Vieira Fernandes

E

CULTURA,

NOTA CURRICULAR

1 - Identificação:
Nome: ALBERTINA
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MARIA DE

SOUSA

GONÇALVES

HENRIQUES

Data de Nascimento: 30.10.1960
Naturalidade: freguesia IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA,
concelho: FUNCHAL
2 - Habilitações Académicas:
1999-03-19 - Grau de Mestre em Ciência Política pelo
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da
Universidade Técnica de Lisboa, com a classificação de
muito bom, louvor e distinção por unanimidade.
1989-12-15 - Licenciatura em Política Social pelo
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da
Universidade Técnica de Lisboa, com a classificação final de
14 valores.
3 - Carreira na Administração Pública:
CARGOS:
De 2001-10-01 a 2005-06-13 - Chefe de Divisão de
Marketing e Publicidade no Instituto de Gestão de Fundos
Comunitários da Secretaria Regional do Plano e Finanças;
De 2005-06-14 a 2007-01-16 - Chefe de Divisão de
Avaliação no Instituto de Gestão de Fundos Comunitários da
Secretaria Regional do Plano e Finanças;
Desde 2007-01-17 - Director de Serviços de Dinamização
Cultural, da Direcção Regional dos Assuntos Culturais
(DRAC).
CARREIRA :
1981-01-28 - Contratada a prazo como Desenhadora de
2.ª classe na ex. - Secretaria Regional do Equipamento
Social;
1982-01-01 - Nomeada Desenhora de 2.ª classe do quadro
de pessoal da ex. - Secretaria Regional do Equipamento
Social;
1987-05-11 - Promovida a Desenhora de 1.ª classe do
quadro de pessoal da ex. - Secretaria Regional do
Equipamento Social;
1991-06-17 a 1993-03-31 - Estagiária da carreira técnica
superior, em comissão de serviço extraordinária, no ex. - Instituto de Habitação da Madeira;
1993-04-01 - Nomeada Técnico Superior de 2.ª Classe da
carreira técnica superior do quadro de pessoal do ex. - Instituto de Habitação da Madeira;
1996-05-09 - Promovida a Técnico Superior de 1.ª Classe
da carreira técnica superior, do quadro de pessoal do ex. - Instituto de Habitação da Madeira;
2000-01-11 - Promovida a Técnico Superior Principal da
carreira técnica superior, do quadro de pessoal do ex. - Instituto de Habitação da Madeira;

2001-04-23 - Promovida, por mérito excepcional, a
Assessor da carreira técnica superior, do quadro de pessoal
do ex. - Instituto de Habitação da Madeira;
2004-11-11 - Promovida a Assessor Principal da carreira
técnica superior do quadro autónomo de pessoal da
Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais;
2009-01-01 - Transição para a categoria de Técnico
Superior da carreira de técnico superior do mapa de pessoal
da Secretaria Regional do Plano e Finanças.
4 - Formação Profissional:
- Entre 1991 e 2010 na área da sua licenciatura e também
na área específica da função pública, participou em
seminários, conferências, acções e cursos de formação, num
total de 46 frequências.
5 - Outros:
- Realizou trabalhos do âmbito ou com afinidade à sua
licenciatura, sendo 6 intervenções como oradora em
seminários e conferências, 6 artigos em publicações de
especialidade, e vários artigos de opinião em jornal diário.
- Leccionou na Universidade da Madeira e Escola
Profissional Atlântico.
Despacho
Considerando que em cumprimento do disposto no artigo
48.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, que estabelece
os regimes de vinculação de carreiras e de remunerações dos
trabalhadores que exercem funções públicas, adiante
designada por LVCR e, da Circular n.º 1/DRAPL/
/DROC/2008, foi enviado o pedido de autorização, para
alteração de posicionamento remuneratório por opção
gestionária ao Secretário Regional do Plano e Finanças, do
licenciado Vitorino Augusto Lima Seixas, com a categoria de
técnico superior e pertencente ao mapa de pessoal da
Direcção Regional de Qualificação Profissional.
Considerando que do exercício das funções prestadas
pelo Técnico Superior, Vitorino Augusto Lima Seixas, se
destaca o desempenho de funções em cargos dirigentes,
tendo demonstrado uma forte capacidade de direcção,
profissionalismo, competência, disponibilidade e dedicação,
as quais são dignas de reconhecimento.
Considerando que, em 12 de Fevereiro de 2010, a
proposta de alteração do posicionamento remuneratório na
categoria do trabalhador em apreço, ao abrigo do n.º 2, do
artigo 48.º, da LVCR, foi objecto de apreciação pelo
Conselho de Coordenação de Avaliação, tendo este proferido
parecer favorável fundamentado.
Nestes termos e encontrando-se reunidos os requisitos
legais, determino, que a alteração do posicionamento
remuneratório na categoria do trabalhador Vitorino Augusto
Lima Seixas, se opere para a posição remuneratória 14.ª,
nível 57.º, da respectiva categoria, reportando-se tal
alteração, nos termos do n.º 5, do artigo 48.º, da LVCR, a 01
de Janeiro de 2010 e que, nos termos do n.º 4, do artigo 48.º,
da LVCR, a presente determinação seja tornada pública, com
o teor integral da respectiva fundamentação e do parecer do
Conselho de Coordenação da Avaliação.
Parecer do Conselho de Coordenação de Avaliação da
Direcção Regional de Qualificação Profissional
“Considerando que o técnico superior Vitorino Augusto
Lima Seixas ingressou na função pública a quatro de Maio
de mil novecentos e setenta e seis.
Considerando que, o trabalhador em causa, pertence ao
mapa de pessoal da Direcção Regional de Qualificação
Profissional desde vinte de Junho de mil novecentos e
setenta e nove e que, actualmente se encontra posicionado na
posição remuneratória treze, nível cinquenta e quatro;
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Considerando que, o técnico superior ao longo de uma
carreira de trinta e cinco anos, exerceu mais de trinta anos de
funções em cargos de dirigente, tendo demonstrado uma
forte capacidade de direcção, profissionalismo, competência,
disponibilidade e dedicação contribuindo desta forma para a
prossecução das atribuições dos serviços da Administração
Pública Regional que dirigiu, nomeadamente:
- Director do Centro de Formação Profissional, da
Secretaria Regional do Trabalho;
- Director de Serviços de Formação Profissional, da
Secretaria Regional de Educação;
- Director do centro de Formação Profissional para o
Comércio e Afins (Lisboa);
- Gestor de Qualidade e Formação do Madeira
Tecnopólo;
- Director de serviços do núcleo Estratégico da Sociedade
da Informação (NESI), da Secretaria Regional de Educação
e Cultura;
- Director de Serviços da Direcção de Serviços do
Sistema de Informação, da Secretaria Regional de Educação
e Cultura.
Considerando que o requerente no período compreendido
entre o ano de dois mil e seis e dois mil e oito obteve a
avaliação qualitativa de “Excelente” e no ano de dois mil e
cinco de “Muito Bom”;
Considerando que no ano de dois mil e quatro e por força
do artigo cento e treze da lei número doze barra A barra dois
mil e oito, de vinte e sete de Fevereiro, requereu a
ponderação curricular tendo resultado numa avaliação
qualitativa do desempenho de “Excelente”;
Considerando que, o trabalhador já demonstrou a
intenção de solicitar a aposentação antecipada, merecendo
assim, o reconhecimento pelo excelente desempenho e
compromisso com os serviços que dirigiu.

Pelo exposto, o Conselho deliberou, por unanimidade,
reconhecer o excelente desempenho de funções do
licenciado Vitorino Augusto Lima Seixas, sendo de parecer
favorável a que se opere a alteração de posicionamento
remuneratório para a posição remuneratória catorze, nível
remuneratório cinquenta e sete, nos termos do número cinco,
do artigo quarenta e oito, da Lei de Vínculos, Carreiras e
Remunerações, a um de Janeiro de dois mil e dez.”
Funchal, 30 de Agosto de 2010.
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO
Francisco José Vieira Fernandes

E

CULTURA,

SERVIÇO DE SAÚDE DAREGIÃO AUTÓNOMADA
MADEIRA, E.P.E.

Aviso
Por despacho do Secretário Regional dos Assuntos
Sociais de 19 de Agosto de 2010, autorizado o regresso ao
serviço após licença sem vencimento de longa duração, da
Enfermeira Graduada Sílvia Floripes Gouveia Coelho
Simões.
23 de Agosto de 2010.
PELO’O PRESIDENTE
Assinatura ilegível

DO

CONSELHO

DE

ADMINISTRAÇÃO,
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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.
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