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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Despacho n.º 55/2018
Nos termos do n.º 3 da Portaria n.º 99-A/2008, de 31 de
julho, alterada e republicada pela Portaria n.º 152/2015, de
28 de agosto, são homologados para vigorar na Região
Autónoma da Madeira, a partir das 0 horas do dia 12 de
fevereiro de 2018 os seguintes preços máximos de venda ao
público:
Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,481 por litro
Gasóleo rodoviário.................................€ 1,240 por litro
Gasóleo colorido e marcado ..................€ 0,753 por litro
Assinado, em 9 de fevereiro de 2018.

2.

A presente nomeação é feita por urgente conveniência
de serviço, com efeitos reportados a 1 de fevereiro de
2018 e até ao provimento do respetivo cargo.

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 Direção Regional do Trabalho e da Ação Inspetiva, Capítulo 01, Divisão 03, Subdivisão 00, Classificações Económicas
D.01.01.03.00.00, D.01.01.11.00.00, D.01.01.13.00.00,
D.01.01.14.SF.00, D.01.01.14.SN.00 e D.01.03.05.A0.A0.
Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, no
Funchal, aos 7 dias do mês de fevereiro de 2018.

O VICE-PRESIDENTE, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado

A SECRETÁRIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS
SOCIAIS, Maria Rita Sabino Martins Gomes de Andrade

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E
ASSUNTOS SOCIAIS

Anexo do Despacho n.º 56/2018, de 9 de fevereiro
Nota Curricular

Despacho n.º 56/2018
Considerando que, o Despacho n.º 279/2016, de 7 de julho, determina, no âmbito do Decreto Regulamentar Regional n.º 14/2016/M, de 2 de maio, a estrutura flexível da
Direção Regional de Trabalho e da Ação Inspetiva da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, prevendo no
seu artigo 3.º o Serviço Regional de Resolução Voluntária
de Conflitos de Trabalho;
Considerando que, pelo meu despacho de 9 de novembro
de 2017, foi determinada, a pedido do próprio, a cessação da
comissão de serviço, no cargo de Presidente do Serviço
Regional de Resolução Voluntária de Conflitos de Trabalho,
equiparado para todos os efeitos legais a cargo de direção
intermédia de 2.º grau, do licenciado João Miguel Moreira,
com efeitos a 13 de novembro de 2017;
Considerando que, urge assegurar o exercício de funções
inerente ao cargo entretanto vago, até ao seu provimento
decorrente de procedimento concursal, ao abrigo do disposto
nos artigos 20.º e 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, e
artigo 5.º- B do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M,
de 22 de abril, nas suas redações atuais;
Considerando que a licenciada em Direito, Lígia de Oliveira Neves Capontes, reúne o perfil adequado, a competência necessária e todos os requisitos legais exigidos para o
provimento do cargo.
Assim, determino:
1.

Nomear, em regime de substituição, ao abrigo do
disposto nos artigos 20.º e 27.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, e artigo 5.º- B do Decreto Legislativo
Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, nas suas redações atuais, a licenciada em Direito, Lígia de Oliveira Neves Capontes, Técnica Superior do Sistema
Centralizado de Gestão da Secretaria Regional da
Inclusão e Assuntos Sociais, afeta ao mapa de pessoal da Direção Regional do Trabalho e Ação
Inspetiva, para assegurar as funções de Presidente
do Serviço Regional de Resolução Voluntária de
Conflitos de Trabalho, equiparado para todos os
efeitos legais a cargo de direção intermédia de 2.º
grau - Chefe de Divisão.

Dados pessoais:
Nome: Lígia de Oliveira Neves Capontes
Naturalidade: São Vicente - Madeira
Data de nascimento: 1 de abril de 1969
Habilitações académicas:
Licenciatura em Direito, pela faculdade de Direito,
da Universidade de Coimbra.
Experiência Profissional:
Em 1 de abril de 1999, ingressou na carreira técnica
superior, na Direção Regional do Trabalho e da
Ação inspetiva, onde mantém o vínculo em regime
de contrato de trabalho em funções públicas, competindo-lhe funções de emissão de pareceres e informações escritas no domínio jurídico-laboral e
prestação de informações nesse domínio ao Público.
Outros elementos curriculares de relevo:
Em 11 de abril de 2016, foi nomeada presidente da
Comissão Regional para a Igualdade no Trabalho e
no Emprego (CRITE);
A partir de maio de 2004, passou a prestar a sua atividade de apoio jurídico, de forma parcial e rotativa, no Balcão da Direção Regional do Trabalho e da
Ação Inspetiva, na Loja do Cidadão, no espaço;
Entre agosto de 1998 e fevereiro de 1999, prestou
serviços de apoio administrativo no Cartório Notarial do Funchal.
Formação complementar:
22 a 23 de outubro de 2015 – curso de formação
profissional sobre “o Código do Procedimento Administrativo” (12 horas);
8 a 12 de julho de 2013 – curso de formação sobre
“férias, faltas e licenças na Administração Pública”
(15 horas);
22 a 30 de abril de 2013 – curso de formação sobre”
SIADAP - Classificação de Serviço” (15 horas);
11 de junho a 30 de outubro de 2010 – “curso de
formação de mediadores de conflitos que habilita
para a prestação de serviços de mediação pública,
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no âmbito do sistema de mediação laboral “ (Portaria 237/2010, de 29 de abril), pela CONSULMED –
Associação Nacional de Resolução de Conflitos
(180 horas);
14 a 15 de setembro de 2010 – curso de formação
profissional sobre “O novo SIADAP: Avaliação e
gestão do desempenho “( 16 horas);
12 a 15 de novembro de 2007 - Ação de formação
sobre o “O Novo Contencioso Administrativo nas
Autarquias Locais” (28 horas);
20 a 24 de novembro de 2006 - Ação de formação
sobre o “Código do Trabalho e sua Regulamentação
Aplicação à Administração Pública” (30 horas);
18 a 22 de abril de 2005 - Ação de formação sobre
o “Gestão da segurança, higiene e saúde no trabalho”(30 horas);
22 de março de 2005 a 11 de junho de 2005 - Curso
de “formação de formadores” (90 horas);
05 a 09 de julho de 2004 - Ação de formação sobre
o Código do Procedimento Administrativo (30 horas);
22 a 26 de março de 2004 - Ação de formação sobre
o Relacionamento Interpessoal e Atendimento de
Público (30 horas);
23 a 26 de junho de 2003 - curso de formação profissional sobre “Utilização de serviços da Internet e
correio eletrónico”, (12 horas);
04 a 09 de dezembro de 2002 - Ação de formação
sobre “o Direito Disciplinar na Administração Pública” (30 horas);

-

-

-

2 de fevereiro de 2001 a 31 de outubro de 2001 frequência do Curso de Pós-Graduação em Direito
do Trabalho pelo Instituto de Direito do Trabalho
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
(126 horas);
20 a 22 de setembro de 2000 - Ação de formação
sobre os Benefícios Fiscais e sua aplicação na Administração Pública (18 horas);
19 a 20 de junho de 2000 - Ação de formação sobre
o novo Código das Expropriações, realizado (12
horas);
04 de fevereiro a 03 de abril de 1998 - frequência
do curso intensivo de iniciação e de nível II de informática, sobre Windows 95, MS Word 97 e MS
Excel 97 (96 horas);
08 de junho de 1990 conclusão do curso de dactilografia geral, (80 horas);

Participação em seminários/conferências:
16 de outubro de 2015 - Conferência “ Fundo de
Garantia salarial - 27 de junho de 2000 - Participação no “Seminário sobre Lesões músculoesqueléticas de origem profissional” (2 horas);
março de 1998 e Janeiro de 1999 - participação nas
“ Jornadas de sensibilização para a aplicação prática
do Direito Comunitário”, pelo Conselho Distrital da
Ordem dos Advogados;
18 de dezembro de 1998 - Participação no ”Seminário sobre competências legislativas da Assembleia
Regional sobre Direito Laboral”.
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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)

