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SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E
RECURSOS NATURAIS

25 de agosto de 2017

abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais
n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 6 de julho,
determino:

Despacho n.º 358/2017
Considerando que ao abrigo do disposto nos artigos 3.º-A a 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de
22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais
n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 6 de julho,
que adapta à Administração Regional Autónoma da Madeira a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, e nos artigos 20.º e
21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis
nºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro,
68/2013, de 29 de agosto, e 128/2015, de 3 de setembro, foi
aberto procedimento concursal destinado ao preenchimento
de um lugar de Diretor de Serviços do Gabinete Jurídico, da
Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, cuja publicitação foi efetuada no JORAM, II Série,
n.º 44, Suplemento, de 9 de março de 2017, no “Diário de
Notícias de Lisboa”, em 10 de março de 2017, e na Bolsa
de Emprego Público da Região Autónoma da Madeira de 9
a 23 de março de 2017.
Considerando que, cumpridos os formalismos legais e
concluídas as operações de seleção, nos termos do n.º 7 do
artigo 4.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M,
de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 6 de
julho, o júri do referido procedimento concursal deliberou
propor a nomeação da licenciada em Direito, Maria Teresa
Pereira Brazão, no cargo de Diretor de Serviços do Gabinete Jurídico, da Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, por, a referida candidata, face à aplicação
dos métodos de seleção e às pontuações obtidas nesses
métodos, ter obtido a classificação final mais elevada, tendo
ficado graduada em primeiro lugar no referido procedimento de seleção, e demonstrado que é a candidata que melhor
preenche o perfil exigido, assim como é dotada de competência técnica e aptidão para o exercício das funções do
lugar a prover.
Considerando que, a licenciada Maria Teresa Pereira
Brazão reúne os requisitos constantes do n.º 1 do artigo 20.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis
n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro,
68/2013, de 29 de agosto, e 128/2015, de 3 de setembro, e
do n.º 1 do artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e
27/2016/M, de 6 de julho, e o perfil indicado para prosseguir as atribuições do Gabinete Jurídico, da Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, assim como
competência técnica e aptidão para o exercício das funções
do lugar a prover, nomeadamente pelas suas habilitações
académicas, pela experiência profissional específica que
possui na área de atribuições do Gabinete Jurídico, da Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente,
nomeadamente as funções previstas no artigo 7.º da Portaria
n.º 164/2016, de 27 de abril, do Secretário Regional das
Finanças e da Administração Pública e da Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, publicada no Jornal
Oficial da Região Autónoma da Madeira, 1ª Série, n.º 74,
de 27 de abril, e pela vasta formação profissional que possui relacionada com o lugar a prover, como se evidencia
pela nota relativa ao currículo académico e profissional
junta ao presente Despacho.
Nestes termos, ao abrigo do disposto nos artigos 3.º-A a
5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de

1 - Nomear, em regime de comissão de serviço, pelo
período de três anos, a licenciada em Direito, Maria Teresa Pereira Brazão, Técnica Superior, integrada no mapa de pessoal do Gabinete do Secretário Regional de Educação, para o cargo de Diretora
de Serviços do Gabinete Jurídico da Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente,
cargo de Direção Intermédia de 1.º grau.
2 - A presente nomeação produz efeitos a partir de 15
de setembro de 2017, inclusive.
3 - A nota relativa ao currículo académico e profissional da nomeada, que é parte integrante do presente
despacho, consta em anexo.
Esta despesa tem cabimento orçamental na Secretaria
48; Capítulo 01 Divisão 02, Subdivisão 00, Classificação
Económica 01.01.03.; 01.01.11.; 01.01.13.; 01.01.14.SN.; e
01.03.05.A0.B0..
Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais,
aos 8 de agosto de 2017.
A SECRETÁRIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS
NATURAIS, Susana Luísa Rodrigues Nascimento Prada
Anexo do Despacho n.º 358/2017, de 25 de agosto
Nota relativa ao currículo académico e profissional
Dados pessoais: Maria Teresa Pereira Brazão
Naturalidade: S. Pedro – Funchal
Data de nascimento: 13 de agosto de 1977
Habilitações Académicas:
Licenciatura em Direito na Faculdade de Direito da
Universidade Clássica de Lisboa
Curso de Pós-Graduação de Atualização, IV Curso
de Formação para o Acesso ao Notariado promovido pela Faculdade de Direito da Universidade
Clássica de Lisboa
Experiência profissional:
Nomeação como representante suplente da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais na
Comissão Regional de Proteção Civil em Abril de
2017
Eleita como representante dos trabalhadores na
Comissão Paritária do Gabinete do Secretário da
Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais em 2016
Exercício de funções em regime de substituição
nas ausências e impedimentos do Diretor de Serviços do Gabinete Jurídico da Secretária Regional do
Ambiente e Recursos Naturais desde março 2017
Exercício de funções no Gabinete Jurídico do Gabinete da Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais como técnica superior desde junho
de 2016
Presidente do Conselho Diretivo da Associação
Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias
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de Informação na Madeira – DTIM em representação do Governo Regional da Madeira de maio de
2015 a maio de 2016
Exercício de funções como representante dos trabalhadores na Comissão Paritária do Gabinete do Secretário da Secretaria Regional de Educação em
2014
Exerceu funções no Gabinete Jurídico do Gabinete
do Secretário da Secretaria Regional de Educação
como técnica superior de 2007 a 2016
Realização do estágio profissional promovido pelo
Instituto de Emprego da Madeira, exercendo funções de Consultora Jurídica no Gabinete do Secretário Regional de Educação, pelo período compreendido entre 15 de Maio de 2006 a 14 de Fevereiro
de 2007

Formação profissional:
Curso de Formação Inicial de Formadores - blendedLearning (CCP) promovido pela Associação
Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias
de Informação na Madeira – DTIM
Formação em Gestão de Pessoal Informatizada:
Regimes Jurídicos
Frequência de diversas ações de formação profissional promovidas pela Direção Regional Administração Pública e Local, onde se destacam: Sistema
de Garantias e o Novo Contencioso Administrativo, Da Teoria à Prática; Direito Administrativo;
Responsabilidade Civil, Disciplinar, Criminal e Financeira na Administração Pública; O Regime Jurídico do Contrato Individual de Trabalho na Administração Pública; A Nova Lei da Responsabilidade Civil Extracontratual dos Poderes Públicos,
Aplicação Prática; Ferramentas Para a Certificação
em Qualidade nos Serviços Públicos; Como Treinar Funcionários Públicos Para um Serviço de
Qualidade e Código dos Contratos Públicos, A
Execução dos Contratos.
Funchal, 8 de agosto de 2017.
Aviso n.º 397/2017
Pelo Despacho n.º 27/SRA/2017, de 22 de agosto, da
Excelentíssima Senhora Secretária Regional do Ambiente e
Recursos Naturais, foi concluído com sucesso o período
experimental a que esteve sujeito o trabalhador Cláudio
Alexandre Dantas Rodrigues, na categoria e carreira de
Assistente Técnico, abrangido pelo Regime Centralizado de
Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional do
Ambiente e Recursos Naturais, ficando o trabalhador afeto
à Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, nos termos dos n.ºs 4 e 5 do artigo 46.º da Lei Geral

do Trabalho em Funções Públicas aprovada em anexo à Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho.
Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais,
aos 23 de agosto de 2017.
A CHEFE DO GABINETE, Júlia Isabel Vieira Lopes
MARÍTIMO DA MADEIRA FUTEBOL, SAD
Convocatória
Assembleia – Geral de Acionistas da Marítimo
da Madeira Futebol, Sad
Convoco os Senhores Acionistas da Sociedade Anónima
Desportiva, Marítimo da Madeira – Futebol – SAD, com
número comum de pessoa coletiva cinco, um, um, um, dois,
quatro, sete, dois, quatro, matriculada na conservatória do
Registo Comercial do Funchal, e sede social na Rua D.
Carlos primeiro, número catorze, freguesia de Santa Maria
Maior, no Funchal, para reunirem em Assembleia-Geral, no
dia 29 de Setembro de 2017, pelas 18:00 horas no Complexo Desportivo do Marítimo, sito à Rua Campo do Marítimo, freguesia de Santo António, concelho do Funchal, com
a seguinte ordem de trabalhos:
PONTO UM: Discussão e votação do relatório de gestão e contas, relativo à época desportiva de 2016/2017 e do
respetivo parecer do Conselho Fiscal;
PONTO DOIS: Discussão e votação da proposta de alteração do n.º 1 do artigo 23.º do Contrato de Sociedade,
propondo-se a seguinte redação: “o exercício social coincide com a época desportiva, de um de julho a trinta de junho
do ano subsequente”.
PONTO TRÊS: Outros assuntos de carácter genérico de
relevante interesse para a sociedade.
Os requisitos a que estão subordinados a participação e
o exercício do direito de voto são os constantes da lei e do
contrato de sociedade. Têm direito a estar presentes e votar
na Assembleia de Acionistas os titulares de, pelo menos,
vinte ações, sem prejuízo do direito de agrupamento dos
titulares de um menor número de ações, devendo as ações
mostrar-se averbadas em nome dos Acionistas até dez dias
entes da data da respetiva reunião. A cada vinte ações corresponde um voto. As representações de acionistas deverão
ser comunicadas ao Presidente da Mesa da AssembleiaGeral, por carta, com a assinatura reconhecida notoriamente, entregue na sede social até cinco dias úteis antes da data
designada para a Assembleia. Encontra-se à disposição dos
Senhores Acionista, na sede social, uma minuta de carta de
representação na Assembleia-Geral.
Funchal, 23 de Agosto de 2017.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA-GERAL, Luís Miguel da
Silva Sousa
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

Toda a correspondência relativa a anúncios e 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

EXEMPLAR
ASSINATURAS

€ 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

Preço deste número: € 1,22 (IVA incluído)

