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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL

Aviso n.º 12/2018

Despacho n.º 26/2017

Na sequência do despacho do Secretário Regional das
Finanças e da Administração Pública, de 31 de maio de
2017, e ao abrigo dos artigos 6.º, 7.º, 40.º e 49.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, foi celebrado contrato de
trabalho por tempo indeterminado, com Marlene Inácia de
Jesus Freitas, para exercer funções públicas, da carreira de
Técnico Superior, na Direção Regional de Estatística da
Madeira, da Vice-Presidência do Governo, com a remuneração mensal correspondente à 2.ª posição remuneratória,
nível 15, conforme tabela remuneratória única, constante do
anexo da Portaria n.º 1553 C/2008, de 31 de dezembro, com
início no dia 18 de dezembro de 2017.
O contratado era previamente detentor de um vínculo de
emprego público por tempo indeterminado constituído com
a Secretaria Regional de Educação.

Havendo a necessidade no Gabinete do Vice-Presidente
do Governo Regional, proceder a pequenos pagamentos,
aquisição e cobranças que não se compadecem pela sua
natureza urgente, com a morosidade dos processos burocráticos e de acordo com a Resolução n.º 809/87, tomada no
Conselho do Governo de 22 de Junho, determino:
1.º - É constituído no Gabinete do Vice-Presidente, um
fundo permanente na importância de € 860 (oitocentos e sessenta euros) com as seguintes classificações:
Cen.Fin.M100300Sec.43Cap.01,Div.01,Subdiv.00,Código
D.02.01.08.C0.00 ----------------------------------------- € 70
Cen.Fin.M100300Sec.43Cap.01,Div.01,Subdiv.00,Código
D.02.01.15.00.00 ----------------------------------------- € 50
Cen.Fin.M100300Sec.43Cap.01,Div.01,Subdiv.00,Código
D.02.01.21.00.00 --------------------------------------- € 300
Cen.Fin.M100300Sec.43Cap.01,Div.01,Subdiv.00,Código
D.02.02.09.E0.00 ----------------------------------------- € 50
Cen.Fin.M100300Sec.43Cap.01,Div.01,Subdiv.00,Código
D.02.02.13.00.00 --------------------------------------- € 330
Cen.Fin.M100300Sec.43Cap.01,Div.01,Subdiv.00,Código
D.02.02.25.00.00 ----------------------------------------- € 60

2.º - O fundo permanente ora criado ficará sob a responsabilidade da coordenadora especialista, a exercer
funções de secretária pessoal, Graça Maria Viveiros Teixeira Freitas.
Vice-Presidência do Governo Regional, 10 de janeiro de
2018.
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Pedro
Miguel Amaro de Bettencourt Calado
Aviso n.º 11/2018
Na sequência do despacho do Secretário Regional das
Finanças e da Administração Pública, de 31 de maio de
2017, e ao abrigo dos artigos 6.º, 7.º, 40.º e 49.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, foi celebrado contrato de
trabalho por tempo indeterminado, com Márcia Sílvia Gouveia Baptista, para exercer funções públicas, da carreira de
Técnico Superior, na Direção Regional de Estatística da
Madeira, da Vice-Presidência do Governo, com a remuneração mensal correspondente à 4.ª posição remuneratória,
nível 23, conforme tabela remuneratória única, constante do
anexo da Portaria n.º 1553 C/2008, de 31 de dezembro, com
início no dia 18 de dezembro de 2017.
O contratado era previamente detentor de um vínculo de
emprego público por tempo indeterminado constituído com
o Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais,
IP-RAM.
Vice-Presidência do Governo, 2 de janeiro de 2018.
O CHEFE DE GABINETE, Luís Nuno Olim

Vice-Presidência do Governo, 2 de janeiro de 2018.
O CHEFE DE GABINETE, Luís Nuno Olim
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E
RECURSOS NATURAIS
Aviso n.º 13/2018
Torna-se público que por despacho de Sua Excelência a
Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais de 29
de dezembro de 2017, foi determinada a consolidação definitiva da mobilidade na categoria, do Técnico Superior, da
carreira Técnica Superior, Duarte Nuno Ferreira Nóbrega, da
Vice-Presidência do Governo, no sistema centralizado de
gestão de recursos humanos da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, ficando afeto à Direção Regional
do Ordenamento do Território e Ambiente, com efeitos a 29
de dezembro de 2017, mantendo o posicionamento remuneratório detido na situação jurídica funcional de origem (posicionado entre a 2.ª e 3.ª posição remuneratória da categoria e
entre o nível 15 e 19 da tabela remuneratória única), tendo
sido o respetivo contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado celebrado a 29 de dezembro de 2017,
com início a 29 de dezembro de 2017.
(Está isento de fiscalização prévia da Secção Regional
da Madeira do Tribunal de Contas).
Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais,
29 de dezembro de 2017.
A CHEFE DO GABINETE, Júlia Isabel Vieira Lopes
DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO
DA JUSTIÇA
Declaração de retificação n.º 2/2018
Por ter saído com inexatidão o tipo de ato no sumário
relativo à Declaração de retificação n.º 1/2018, de 11 de,
janeiro que procede à retificação do Despacho Conjunto
n.º 1/2018, respeitante à constituição de um Fundo de Maneio para fazer face às despesas do Gabinete do Presidente
e Serviços de Apoio, no valor de € 1 200,00, publicado no
Jornal Oficial, II Série, n.º 7, de 11 de janeiro:
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Onde se lê:
Despacho n.º 1/2018
Procede à retificação do Despacho Conjunto n.º 1/2018, publicado no Jornal Oficial, II Série, n.º 2, de 3 de janeiro que determina a constituição de um Fundo de Maneio para fazer face
às despesas do Gabinete do Presidente e Serviços de Apoio, no
valor de € 1 200,00.

Deve ler-se:

S-3

Declaração de retificação n.º 1/2018
Procede à retificação do Despacho Conjunto n.º 1/2018, publicado no Jornal Oficial, II Série, n.º 2, de 3 de janeiro que determina a constituição de um Fundo de Maneio para fazer face
às despesas do Gabinete do Presidente e Serviços de Apoio, no
valor de € 1 200,00.

Direção Regional da Administração da Justiça, 17 de
janeiro de 2018.

4-S

17 de janeiro de 2018

Número 9

CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

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

€ 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)

