REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

JORNAL OFICIAL
Segunda-feira, 10 de setembro de 2018

Série
Número 137

Sumário
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Declaração de retificação n.º 20/2018
Retifica o Despacho n.º 275/2018, de 27 de agosto de 2018, publicado no Jornal
Oficial, II Série, n.º 135, de 6 de setembro de 2018.

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
Despacho n.º 280/2018
Delegação de competências, na Vice-Presidente do Conselho Executivo, Micaela
Sílvia Oliveira Carvalho Freitas da Silva.

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS SOCIAIS
Declaração de Retificação n.º 21/2018
Retifica o Aviso n.º 199/2018, relativo à Abertura de procedimento concursal, destinado ao preenchimento em regime de comissão de serviço pelo período de três anos, de
um cargo de direção intermédia de 2.º grau, do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, para provimento do cargo dirigente de Diretor da Unidade da Zona do
Funchal, publicado no Jornal Oficial, II Série, n.º 127, de 23 de agosto de 2018.

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
Aviso n.º 216/2018
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 dois postos de
trabalho previstos e não ocupados, na categoria/carreira de Assistente Técnico, na
área de Fiscalização de Obras.
Aviso n.º 217/2018
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
com Marta Alexandra Rodrigues Alves.
Aviso n.º 218/2018
Prorrogação do prazo fixado para a apresentação das propostas no âmbito do procedimento de contratação pública.

2

10 de setembro de 2018

Número 137

VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E
ASSUNTOS SOCIAIS

Declaração de retificação n.º 20/2018
Por ter sido publicado com inexatidão no JORAM, II
Série, n.º 135, de 6 de setembro de 2018, o Despacho
n.º 275/2018, de 27 de agosto de 2018, assim se retifica:
No Anexo III, na epígrafe da Declaração,
Onde se lê:
“Declaração do formando que acompanha a ficha de
Registo de resultados”
Deve ler-se:
“Declaração do formando que acompanha a Ficha de
Registo de Dados.”
E no texto da referida Declaração,
Pnde se lê:
“Declaro ser verdadeira a informação prestada na Ficha
de Registo dos Resultados...”
Deve ler-se:
“Declaro ser verdadeira a informação prestada na Ficha
de Registo dos Dados...”
Vice-Presidência do Governo Regional, 7 de setembro
de 2018.
PEL’O CHEFE DO GABINETE, Maria João Monte
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA EB 123/PE BARTOLOMEU PERESTRELO
Despacho n.º 280/2018
Delegação de Competências
Nos termos do artigo 16.º do Decreto Legislativo Regional n.º 4/2000/M, de 31 de janeiro alterado pelos Decretos
Legislativos Regionais n.ºs 21/2006/M, de 21 de junho e
2/2018/M, de 9 de janeiro, conjugado com o estatuído nos
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 janeiro,
delego as minhas competências, na Vice-Presidente do
Conselho Executivo, Micaela Sílvia Oliveira Carvalho
Freitas da Silva, para a prática dos seguintes atos:
a) Para me substituir nas minhas faltas e impedimentos;
b) Para exercer o poder disciplinar em relação aos alunos.
Ratifico, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 164.º
do Código do Procedimento Administrativo, todos os atos
praticados pela Vice-Presidente do Conselho Executivo,
Micaela Sílvia Oliveira Carvalho Freitas da Silva nos termos da presente delegação de competências, desde o dia 28
de junho de 2018.
O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
Funchal, 28 de junho de 2018.
O PRESIDENTE DO CONSELHO EXECUTIVO DA ESCOLA
EB123/PE BARTOLOMEU PERESTRELO, Gualberto Soares

INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA, IP-RAM
Declaração de Retificação n.º 21/2018
Por ter saído com inexatidão no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira n.º 127, II Série, de 23 de agosto
de 2018, o aviso n.º 199/2018, relativo à Abertura de procedimento concursal, destinado ao preenchimento em regime de comissão de serviço pelo período de três anos, de um
cargo de direção intermédia de 2.º grau, do Instituto de
Segurança Social da Madeira, IP-RAM, para provimento do
cargo dirigente de Diretor da Unidade da Zona do Funchal,
designadamente, o ponto 8 do aviso, relativo à segunda
vogal efetiva retifica-se o seguinte:
Onde se lê:
“…Dra. Fátima Luísa Gomes Alves, Diretora de Unidade de Apoio Técnico à Gestão de Recursos Humanos, equiparado a cargo de direção intermédia de
1.º grau, do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM.”
Deverá ler-se:
“… Dra. Fátima Luísa Gomes Alves, Diretora de Unidade de Apoio Técnico à Gestão de Recursos Humanos, equiparado a cargo de direção intermédia
de 2.º grau, do Instituto de Segurança Social da
Madeira, IP-RAM.”
Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, aos
06 de setembro de 2018.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Augusta de
Aguiar
SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS
Aviso n.º 216/2018
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 dois
postos de trabalho previstos e não ocupados, na categoria/carreira de Assistente Técnico, na área de Fiscalização
de Obras, no sistema centralizado de gestão de recursos
humanos da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, afetos ao mapa de pessoal da Direção Regional
de Estradas, aberto por Aviso n.º 497/2017, publicado no
Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira n.º 214, II
Série, de 15 de dezembro de 2017, após homologação a 25
de junho de 2018 pela Chefe do Gabinete, por delegação de
poderes do Secretário Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, conforme Despacho n.º 480/2017, de 24 de novembro, publicado no JORAM n.º 202, II Série, de 24 de
novembro de 2017, encontra-se afixada na Direção Regional de Estradas, no edifício do Governo Regional, sito à
Rua Dr. Pestana Júnior n.º 6, 2.º andar, 9064 - 506 Funchal
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e disponibilizada no sítio oficial da Secretaria Regional dos
Equipamentos e Infraestruturas em
https://www.madeira.gov.pt/drestradas/Estrutura/DRE/P
rocedimentos-Concursais.
Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas,
27 de junho de 2018.

Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas,
4 de setembro de 2018.
A CHEFE DE GABINETE, Raquel Silva
DIREÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS
E GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS

A CHEFE DO GABINETE, Raquel Silva
Aviso n.º 218/2018
Aviso n.º 217/2018

3CPL18_ES
“MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIATURAS - AQUISIÇÃO

Torna-se público que, na sequência de procedimento concursal, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado com Marta Alexandra Rodrigues
Alves, autorizado por despacho de 30/08/2018 do Secretário
Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, para ocupação
de um posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente
Técnico, na área de Topografia, no sistema centralizado de
gestão de recursos humanos da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, afeto ao mapa de pessoal da Direção Regional de Estradas, sujeito a um período experimental
de 120 dias, ficando a trabalhadora posicionada na 1.ª posição
remuneratória, a que corresponde o nível 5, na tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções públicas,
com efeitos a 3 de setembro de 2018.
(Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional
da Madeira do Tribunal de Contas).

DE BENS MÓVEIS (2018)”

Na sequência de pedido de prorrogação do prazo fixado
para a apresentação das propostas, apresentado por um
interessado no âmbito do procedimento de contratação
pública em referência, o Secretário Regional dos Equipamentos e Infraestruturas decidiu, por despacho de
04/09/2018, prorrogar o referido prazo em 14 dias, passando a data limite de entrega das propostas para o dia
01/10/2018, até às 17H00.
Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas,
Direção Regional de Planeamento, Recursos e Gestão de
Obras Públicas, 4 de setembro de 2018.
O DIRETOR REGIONAL, João Ricardo Luís dos Reis
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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)

