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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Despacho n.º 97/2013
Considerando que o cargo de Chefe de Divisão de
Pessoal e Administração, cargo de direção intermédia de 2.º
grau, existente no mapa de pessoal da Direção Regional de
Planeamento, Recursos e Gestão de Obras Públicas, na
dependência do Gabinete de Administração, Pessoal e
Controlo Orçamental, encontra-se apenas assegurado em
regime de substituição, nos termos do artigo 27.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação conferida pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro;
Considerando que, conforme determina aquele preceito,
foi aberto procedimento de seleção com vista ao
provimento do titular daquele cargo, previsto no n.º 2.1 do
Despacho de 12 de novembro de 2012, do Vice-Presidente
do Governo Regional, publicado no JORAM n.º 208, II
Série, de 30 de novembro de 2012, que definiu a estrutura
orgânica flexível daquela direção regional, cujo aviso foi
publicado no Jornal Oficial, II Série, n.º 43, de 1 de março
de 2013;
Considerando que, na sequência dos procedimentos
levados a efeito, nos termos da lei, para o provimento
daquele cargo, o júri nomeado para proceder ao
procedimento de seleção, concluiu que o candidato, Hugo
Sérgio Teles de Jesus, licenciado em Gestão e
Administração Pública, para além de reunir todas as
condições legais necessárias para o provimento do cargo de
Chefe de Divisão de Pessoal e Administração, tem vindo a
exercer as funções dirigentes inerentes àquela unidade
orgânica, no âmbito das quais tem desenvolvido, entre
outras atividades, a gestão dos recursos humanos, do
processamento de despesas relativas a remunerações e
prestações sociais, do economato, e da supervisão e
administração das instalações afetas aos serviços, o
controlo dos contratos de fornecimento continuado, e ainda
a definição e execução de ações tendentes a modernizar os
serviços e a melhorar a sua produtividade, possuindo,
assim, experiência relativamente a todas as matérias que
integram a missão daquele serviço e, deste modo, o perfil
adequado para o mesmo cargo.
Assim, determino, nos termos do n.º 1 do art.º 20.º e dos
n.ºs 9 e 10 do art.º 21.º da Lei.º 2/2004, de 15 de janeiro, na
sua redação atual, conferida pela Lei n.º 64/2011, de 22 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, em conjugação com o disposto no n.º 3 do artigo 5.º
do referido diploma regional, a designação, em regime de
comissão de serviço, o Técnico Superior, HUGO SÉRGIO
TELES DE JESUS, do mapa de pessoal da Direção Regional
de Planeamento, Recursos e Gestão de Obras Públicas, para
o cargo de Chefe de Divisão de Pessoal e Administração,
cargo de direção intermédia de 2.º grau, com efeitos a 02 de
maio de 2013.
Esta despesa é cabimentada na rubrica: Secretaria 03,
Capítulo 03, Divisão 01, Subdivisão 00, classificação
económica 01.01.03.
O presente despacho vai para publicação acompanhado
do currículo do designado.
A presente designação não carece de fiscalização prévia
da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.
Vice-Presidência do Governo Regional, 2 de maio de
2013.
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, João
Carlos Cunha e Silva
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Síntese do “ Curriculum Vitae”
Nome: Hugo Sérgio Teles de Jesus
Habilitações Literárias:
Licenciado em Gestão e Administração
Pública, na especialidade de Planeamento e
Controlo de Gestão, pelo Instituto de
Ciencias Sociais e Políticas - Universidade
Técnica de Lisboa, com a média final de
treze valores.
Experiência Profissional:
Em 1999.07.21 - Ingressou na Secretaria
Regional do Equipamento Social e
Ambiente, actual Secretaria Regional do
Equipamento Social (SRES), com a
categoria de Técnico Superior de 2.ª Classe,
Estagiário em regime de Contrato de
Provimento.
Em 2000.10.11 - Nomeação definitiva na
categoria de Técnico Superior de 2.ª Classe
após conclusão do estágio necessário ao
ingresso nesta categoria.
Em 2002.10.22 - Nomeação definitiva na
categoria de Técnico Superior de 1.ª Classe.
Em 2006.01.02 - Nomeação definitiva na
categoria de Técnico Superior Principal.
Em 2008.08.11 - Nomeação em regime de
comissão de serviço por um ano no cargo
de Chefe de Divisão de Administração e de
Organização do Gabinete de Pessoal e
Administração.
Em 2008.12.30 - Nomeação definitiva na
categoria de Assessor.
Em 2009.07.10 - Nomeação em regime de
comissão de serviço, por um período de 3
anos, na sequência de procedimento
concursal, para o cargo de Chefe de Divisão
de Administração e de Organização do
Gabinete de Pessoal e Administração.
Entre 2011.02.01 e 2012.09.03 - Assegurou
também as funções de Diretor do Gabinete
de Pessoal e Administração, em virtude da
aposentação do titular daquele cargo, até a
extinção daquele Gabinete na sequência de
reestruturação orgânica.
Em 2012.07.10 - Inicio do regime de gestão
corrente no cargo de Chefe de Divisão de
Administração e de Organização, até
2012.10.07.
Em 2012.12.03 - Designação em regime de
substituição no cargo de Chefe de Divisão
de Pessoal e Administração do Gabinete de
Administração,
Pessoal
e
Controlo
Orçamental até ao presente.
Atividades Desenvolvidas:
Coordenação e gestão dos recursos
humanos e patrimoniais móveis não
mecânicos, supervisão das instalações
afetas aos serviços da extinta SRES,
atualmente
Direção
Regional
de
Planeamento, Recursos e Gestão de Obras
Públicas, Direção Regional de Edifícios
Públicos
e
Direção
Regional
de
Infraestruturas e Equipamentos, promoção
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das medidas tendentes ao aperfeiçoamento
organizacional e de modernização.
Elaboração de procedimentos de aquisição
de bens e serviços.
Desempenho de funções de coordenação
relacionadas com a recepção, classificação,
registo, encaminhamento e arquivo de todo
o expediente da extinta SRES, bem como a
gestão da documentação que lhe serve de
suporte.

Formação Profissional:
Participação em diversos cursos de
formação, essencialmente nas áreas do
Regime Geral da Função Pública e da
Qualidade e Modernização da Administração Pública.
Funchal, 28 de maio de 2013.
Despacho n.º 98/2013
Considerando que o cargo de Chefe de Divisão de
Materiais, Equipamentos e Manutenção Mecânica, cargo de
direção intermédia de 2.º grau, existente no mapa de
pessoal da Direção Regional de Planeamento, Recursos e
Gestão de Obras Públicas, na dependência da Direção de
Serviços de Materiais e Equipamentos, encontra-se apenas
assegurado em regime de substituição, nos termos do artigo
27.º da Lei.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação conferida
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro;
Considerando que, conforme determina aquele preceito,
foi aberto procedimento de seleção com vista ao
provimento do titular daquele cargo, previsto no n.º 1 do
Despacho de 12 de novembro de 2012, do Vice-Presidente
do Governo Regional, publicado no JORAM n.º 208, II
Série, de 30 de novembro de 2012, que definiu a estrutura
orgânica flexível daquela direção regional, cujo aviso foi
publicado no Jornal Oficial, II Série, n.º 43, de 1 de março
de 2013;
Considerando que, na sequência dos procedimentos
levados a efeito, nos termos da lei, para o provimento
daquele cargo, o júri nomeado para proceder ao
procedimento de seleção, concluiu que o candidato, Rui
Agrela de Freitas Morna, bacharel de engenharia, para além
de reunir todas as condições legais necessárias para o
provimento do cargo de Chefe de Divisão de Materiais,
Equipamentos e Manutenção Mecânica, tem vindo a
exercer as funções dirigentes inerentes àquela unidade
orgânica, no âmbito das quais tem desenvolvido, entre
outras atividades, a orientação e coordenação dos armazéns
de peças e de materiais indiferenciados, e da utilização de
equipamentos, a gestão dos seguros e elaboração de
relatórios respeitantes a acidentes verificados com viaturas
e equipamentos do Governo Regional, o planeamento e a
manutenção preventiva e corretiva de todo o equipamento e
viaturas e de novas montagens, bem como a contabilização
dos respetivos custos, possuindo, assim, experiência
relativamente a todas as matérias que integram a missão
daquele serviço e, deste modo, o perfil adequado para o
mesmo cargo.
Assim, determino, nos termos do n.º 1 do art.º 20.º e dos
n.ºs 9 e 10 do art.º 21.º da Lei.º 2/2004, de 15 de janeiro, na
sua redação atual, conferida pela Lei n.º 64/2011, de 22 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, em conjugação com o disposto no n.º 3 do artigo 5.º
do referido diploma regional, a designação, em regime de
comissão de serviço, do Técnico Superior, RUI AGRELA DE
FREITAS MORNA, do mapa de pessoal da Direção Regional
de Planeamento, Recursos e Gestão de Obras Públicas, para
o cargo de Chefe de Divisão de Materiais, Equipamentos e
Manutenção Mecânica, cargo de direção intermédia de 2.º
grau, com efeitos a 02 de maio de 2013.
Esta despesa é cabimentada na rubrica: Secretaria 03,
Capítulo 03, Divisão 01, Subdivisão 00, classificação
económica 01.01.03.
O presente despacho vai para publicação acompanhado
do currículo do designado.
A presente designação não carece de fiscalização prévia
da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.
Vice-Presidência do Governo Regional, 2 de maio de
2013.
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, João
Carlos Cunha e Silva
Dados Biográficos
Nome: Rui Agrela de Freitas Morna
Data de Nascimento: 30 de Abril de 1954
Habilitações académicas:
Curso de Máquinas com Bacharel em
Engenharia pelo Instituto Superior de
Engenharia de Lisboa.
Ações de formação profissional:
1 - Bergeaud - França, curso sobre Projeto e
Manutenção de Instalações de Britagem de
30/08/81 a 04/09/81.
2 - Mobil - Portugal, curso de Lubrificação
de Máquinas Industriais de 20/02/83 a
24/02/83.
3 - Marini - Itália, curso de Rodillos e
Pavimentadoras de 02-04-85 a 06/04/85.
4 - Marini - Itália, curso de Plantas de
Asfalto, de 11/11/85 a 15/11/85.
5 Marini - Portugal, curso sobre
Manutenção sobre Filtros de Mangas de
21/10/98 a 23/10/98.
6 - Mensuração de Avaliação de
Desempenho de Programas nos Serviços
Públicos de 09/10/2006 a 13/10/2006.
Experiência profissional:
Ingressou a contrato de 6 meses em
20/08/80 como Eng.º Técnico de Máquinas
de 2.ª Classe.
Ingressou no quadro da Ex - SRESA em
01/01/82 como Eng.º Técnico de Máquinas
de 2.ª Classe.
Em 24/10/85 foi promovido a Eng.º
Técnico de 1.ª Classe.
Em 11/07/89 foi promovido em Eng.º
Técnico Principal.
Em 03/02/94 foi promovido a Técnico
Especialista Principal.
Foi nomeado em 01/01/82, Chefe de
Divisão de Materiais e Equipamento da
Direção de Serviços Parque de Materiais e
Equipamento Mecânico até 22 de Maio de
2012.
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Para além de exercer as funções inerentes
ao cargo de Chefe de Divisão de Materiais e
Equipamento da Ex - DSPMEM, foi o
responsável pela manutenção dos Estaleiros
da Ex - Secretaria Regional do
Equipamento Social e Ambiente.
Substituiu o Diretor de Serviços da Ex - DSPMEM e posteriormente DSME nas
ausências e impedimentos do mesmo.
Coordenação e orientação do armazém,
nomeadamente material correspondente a
todos os equipamentos instalados nos
Estaleiros da Ex - SRES.
Supervisão e orientação dos equipamentos
instalados nos Estaleiros da RAMEDM, em
relação às suas reparações e manutenções,
que são asseguradas pela Ex - SRES
conforme Resolução Conselho Governo
n.º 337/2007 de 29 de março e n.º 160/2008
de 21 de fevereiro.
Contactar e verificar os trabalhos que não
possam ser efetuados nas nossas instalações
e que são solicitados a empresas do
exterior.
Colaboração e orientação das oficinas
existentes na DSME.
Colaboração nos pareceres Técnicos para
aquisição de viaturas e equipamentos.
Providenciar e acompanhar todas as
situações relacionadas com os acidentes das
viaturas da RAM, desde elaboração de
relatórios, orçamentos, contactos com as
companhias seguradoras, solicitar à P.S.P.
os autos de ocorrências dos acidentes e
verificação das respetivas reparações nas
oficinas exteriores, cujas responsabilidades
dos sinistros são das viaturas terceiras.
Colaboração nos concursos externos e
internos dos funcionários desta Direção de
Serviços.
Por despacho n.º 26/2011 de 28 de
setembro de 2011 do Exmo. Secretário
Regional da Ex - Secretaria Regional do
Equipamento Social, fui incumbido de
assegurar a gestão da Direção de Serviços
de Materiais e Equipamento até à nomeação
do respetivo Diretor de Serviços a partir de
01 de outubro de 2011.
Em 3 de dezembro de 2012 foi nomeado
Chefe de Divisão de Materiais e
Equipamento e Manutenção Mecânica em
substituição até à presente data na DSME.

definitiva da mobilidade interna da coordenadora técnica
Maria da Paz Rodrigues Pereira, para o mapa de pessoal do
Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM.
Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, aos 31 de
maio de 2013.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Sidónio
Manuel Vieira Fernandes
SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS
DIREÇÃO REGIONAL DOS RECURSOS HUMANOS E DA
ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

Retificação n.º 8/2013
Por ter saído com inexatidão no Jornal Oficial da RAM
n.º 98, II Série, de 23 de maio de 2013:
Página 7:
onde se lê:
«… Isabel de Jesus Basílio Lucas
600
(Artes
Visuais)
Ana Paula Hilário Pascoal
620 (Educação Física
(3CEB/ES)
Cátia Sofia Machado Teixeira Mesquita
620
(Educação Física (3CEB/ES) …»
Deve ler-se:
«… Isabel de Jesus Basílio Lucas
600
Visuais)
Cátia Sofia Machado Teixeira Mesquita
(Educação Física (3CEB/ES) …»

(Artes
620

(Não carece de fiscalização prévia pela Secção Regional
da Madeira do Tribunal de Contas).
(Não são devidos emolumentos).
Direção Regional dos Recursos Humanos e da
Administração Educativa, aos 30 de maio de 2013.
O DIRETOR REGIONAL, Jorge Manuel da Silva Morgado
CLUB SPORT MARÍTIMO DA MADEIRA
Convocatória n.º 4/2013
ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA

Funchal, 3 de maio de 2013.
SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS
SOCIAIS
INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM

Aviso n.º 131/2013
Por despacho do Secretário Regional dos Assuntos
Sociais, de 21 de maio de 2013 e obtido o parecer de
concordância do Secretário Regional do Plano e Finanças,
de 19 de abril de 2013, foi autorizada a consolidação

Nos termos do artigo 56.0 dos Estatutos do Club Sport
Marítimo da Madeira, convoco os associados do Clube para
se reunirem em Assembleia-Geral Eleitoral, no dia 19 de
junho de 2013, com a seguinte: ORDEM DE TRABALHOS- Ponto Único: Eleição dos Corpos Sociais para o
quadriénio de 2013 a 2017.
A apresentação das listas de candidatos decorre até às
17 horas do dia 12 de junho de 2013 deverão ser dirigidas
ao Presidente da Assembleia-Geral, na sede do Clube.
As listas terão de ser subscritas por um mínimo de 50
sócios efetivos com mais de dois anos de filiação
associativa e nelas deve ser indicado o cargo destinado a
cada um/dos candidatos, a saber:

4 de junho de 2013
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Mesa da Assembleia-Geral - Um presidente, um vice-presidente, um vogal efetivo e um vogal suplente;
Direção - Um presidente, três vice-presidentes, um
vogal efetivo e um vogal suplente;
Concelho Fiscal - Um presidente, um vice-presidente,
um secretário e dois vogais suplentes.
Nenhum sócio pode candidatar-se a mais de um cargo
dos órgãos sociais do Marítimo da Madeira nem subscrever
mais de uma candidatura, sendo-lhe vedado propor aquela a
que pertença. .
Só podem candidatar-se aos órgãos sociais do Marítimo
da Madeira os sócios efetivos com mais de um ano de
filiação associativa.

A Assembleia-geral decorrerá no dia indicado entre as
09h30 e as 20h00, horário de abertura e encerramento das
mesas de votos, localizadas na sede clube, sito na Rua do
Carlos I, 14 e no Complexo Desportivo do Marítimo, sito
na Rua Campo do Marítimo em Santo António.
Funchal, 30 maio de 2013.
O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL, Luís
Miguel da Silva Sousa
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

Toda a correspondência relativa a anúncios a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção
Regional da Administração da Justiça.
Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda....................... €15,91 cada
Duas laudas..................... €17,34 cada
Três laudas ...................... €28,66 cada
Quatro laudas .................. €30,56 cada
Cinco laudas ................... €31,74 cada
Seis ou mais laudas ......... €38,56 cada

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

A estes valores acresce o imposto devido.

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.

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

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

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

Preço deste número: €1,83 (IVA incluído)

