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SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS

MUNICÍPIO DE RIBEIRA BRAVA
Aviso n.º 121/2018

Aviso n.º 118/2018
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril, informa-se que a lista
unitária de ordenação final do procedimento concursal
comum para a ocupação mediante a constituição de vínculo
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, de um posto
de trabalho previsto, e não ocupado, na categoria/carreira
de técnico superior, na área de engenharia eletrónica e telecomunicações, no sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional dos Equipamentos e
Infraestruturas, afeto ao mapa de pessoal do Laboratório
Regional de Engenharia Civil, conforme aviso publicado no
Jornal Oficial n.º 220, II Série, de 28 de dezembro de 2017,
depois de homologada, por Sua Excelência o Secretário
Regional em 2018/05/28 encontra-se afixada no átrio do
edifício do Laboratório Regional de Engenharia Civil, na
Rua Agostinho Pereira de Oliveira, 9000-264 Funchal e
disponibilizada no sítio oficial do Laboratório Regional de
Engenharia Civil em www.lrec.pt.
Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas,
4 de junho de 2018.
A CHEFE DO GABINETE, Raquel Joao Martins da Silva
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E
CULTURA
Aviso n.º 119/2018
Por despacho de Sua Excelência a Secretária Regional
do Turismo e Cultura, datado de 2018-05-24, foi renovada a
comissão de serviço do licenciado GIL MIGUEL FRANCO
CAMACHO, no cargo de Diretor de Serviços de Empreendimentos e Atividades Turísticas da Direção Regional do
Turismo, com efeitos a partir de 2018-08-10, inclusive.
Secretaria Regional do Turismo e Cultura, 24 de maio
de 2018.
A CHEFE DE GABINETE, Isabel Figueiroa
Aviso n.º 120/2018
Por despacho de Sua Excelência a Secretária Regional
do Turismo e Cultura, datado de 2018-05-24, foi renovada a
comissão de serviço do licenciado RUI FERNANDO DE
ANDRADE COSTA, no cargo de Diretor de Serviços de
Apoio à Gestão, dos Serviços do Gabinete da Secretária
Regional do Turismo e Cultura, com efeitos a partir de
2018-08-01, inclusive.
Secretaria Regional do Turismo e Cultura, 24 de maio
de 2018.
A CHEFE DE GABINETE, Isabel Figueiroa

Discussão Pública de Projeto de Relevante Interesse
Municipal (PRIM) - Abertura do período de discussão
pública Projeto de Relevante Interesse Municipal (PRIM)
Ricardo António Nascimento, Presidente da Câmara
Municipal da Ribeira Brava, torna público, para os efeitos
consignados no disposto do artigo 81.º do Regulamento do
Plano Diretor Municipal retificado pela Resolução
n.º 802/2015 da Presidência Do Governo Regional, em
cumprimento da deliberação camarária, tomada na reunião
ordinária pública, datada de 29 de maio de 2018, procedeu
à abertura do período do Projeto de Relevante Interesse
Municipal (PRIM) apresentado pela empresa Luz Vera e
José - Empreendimentos Turísticos, Unipessoal, Lda. com
sede à Estrada da Banda D'Além, n.º 23, Ribeira Brava,
relativamente à ampliação do “HOTEL DO CAMPO” no
prédio localizado na mesma morada, que reconheceu o
interesse municipal, considerando o seu especial impacto na
ocupação do território, pela importância na promoção e
estímulo do desenvolvimento e revitalização económicosocial do concelho.
Os interessados poderão consultar a proposta do Projeto
de Relevante Interesse Municipal (PRIM).
Este processo encontra-se disponível para consulta nos Paços do Concelho da Ribeira Brava, Rua do Visconde n.º 56,
9350-213 Ribeira Brava, na Seção de Ordenamento do Território e Serviços Municipais da Divisão do Ordenamento do
Território e Serviços Municipais entre as 9:30 e as 16 horas, e
no sítio eletrónico da Câmara Municipal da Ribeira Brava.
Durante o período de discussão pública, quem estiver
interessado em apresentar sugestões, informações ou reclamações sobre Projeto de Relevante Interesse Municipal
(PRIM), entrega de requerimento dirigido ao Presidente da
Câmara Municipal, identificando-se devidamente e expondo as questões que considerar pertinentes.
Todas as reclamações, observações, sugestões e/ou pedidos de esclarecimento devem ser entregues na Seção de
Ordenamento do Território e Serviços Municipais da Divisão do Ordenamento do Território e Serviços Municipais,
Paços do Concelho, Edifício da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Rua do Visconde n.º56 9350-213 Ribeira Brava, ou remetidas por correio para a mesma morada. Podem
ainda ser enviadas via Fax para o n.º 291 952 182, ou para
os seguintes correios eletrónicos avelinapereira@cmribeirabrava.pt, anarita@cm-ribeirabrava.pt.
Podem anexar ao requerimento os documentos que ajudem a clarificar as questões colocadas.
O período de discussão pública terá uma duração de 20
dias de acordo com o n.º 2 do artigo 82.º do Regulamento
do Plano Diretor Municipal, retificado pela Resolução
n.º 802/2015 da Presidência Do Governo Regional e n.º 2
do artigo 71.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 18/2017/M de 27 junho, que desenvolve as bases da
política pública de solos, de ordenamento do território e de
urbanismo na Região Autónoma da Madeira e define o
respetivo sistema regional de gestão territorial.
8 de junho de 2018.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA
BRAVA, Ricardo António Nascimento
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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)

