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Aviso n.º 195/2020
Renova a comissão de serviço, com efeitos a 8 de agosto de 2020, do Dr. Hugo
Sérgio Teles de Jesus, no cargo de Diretor do Gabinete de Pessoal e Administração,
equiparado a diretor de serviços, cargo de direção intermédia de 1.º grau.
Aviso n.º 196/2020
Renova a comissão de serviço, com efeitos a 15 de julho de 2020, da Arquiteta
Maria Helena Azevedo Camacho Silva Lopes, no cargo de Chefe de Divisão de
Arquitetura, cargo de direção intermédia de 2.º grau.
Aviso n.º 197/2020
Renova a comissão de serviço, com efeitos a 28 de julho de 2020, do Eng.º Luís
Alberto Velosa Gomes, no cargo de Chefe de Divisão de Manutenção, cargo de
direção intermédia de 2.º grau.
Aviso n.º 198/2020
Renova a comissão de serviço, com efeitos a 15 de julho de 2020, da Eng.ª Sílvia
Diana Lopes Dias Vieira, no cargo de Chefe de Divisão de Fiscalização, cargo de
direção intermédia de 2.º grau.
Aviso n.º 199/2020
Renova a comissão de serviço, com efeitos a 28 de julho de 2020, da Arquiteta
Maria Odília Filipa Mendes Gonçalves Camacho, no cargo de Diretora de Serviços
de Estudos e Projetos, cargo de direção intermédia de 1.º grau.
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SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS
Aviso n.º 195/2020
Ao abrigo do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, com a última alteração introduzida pela Lei
n.º 128/2015, de 3 de setembro, adaptada à RAM pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril,
alterado e republicado pelos Decretos Legislativos
Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho e 27/2016/M, de
6 de julho, por despacho do Senhor Secretário Regional de
Equipamentos e Infraestruturas, de 5 de maio de 2020, é
renovada a comissão de serviço, com efeitos a 8 de agosto
de 2020, do Dr. Hugo Sérgio Teles de Jesus, no cargo de
Diretor do Gabinete de Pessoal e Administração, equiparado
a diretor de serviços, cargo de direção intermédia de
1.º grau, atualmente previsto no n.º 3 do artigo 6.º da
Portaria n.º 352/2019, de 14 de junho, produzida na
sequência do Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2018/M,
de 28 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto
Regulamentar Regional n.º 1/2019/M, de 15 de fevereiro,
estrutura orgânica mantida em vigor pelo n.º 1 do artigo 17.º
do Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2020/M, de 20 de
janeiro, que aprova a orgânica da Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestruturas, comissão de serviço
expressamente mantida ao abrigo do mesmo preceito, n.º 1
do artigo 17.º e do artigo 8.º da mencionada Portaria.
Funchal, 11 de maio de 2020.
A CHEFE DO GABINETE, Raquel João Martins da Silva
Aviso n.º 196/2020
Ao abrigo do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
com a última alteração introduzida pela Lei n.º 128/2015, de
3 de setembro, adaptada à RAM pelo Decreto Legislativo
Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado e republicado
pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de
julho e 27/2016/M, de 6 de julho, por despacho do Senhor
Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, de 5 de
maio de 2020, é renovada a comissão de serviço, com efeitos a
15 de julho de 2020, da Arqt.ª Maria Helena Azevedo Camacho
Silva Lopes, no cargo de Chefe de Divisão de Arquitetura,
cargo de direção intermédia de 2.º grau, atualmente previsto no
n.º 1.1 do Despacho n.º 114/2016, de 28 de março, alterado e
republicado pelo Despacho n.º 364/2017, de 4 de setembro,
produzido na sequência da Portaria n.º 118/2016, de 22 de
março, retificada e republicada pela Declaração de Retificação
n.º 11/2016, de 5 de abril, e do Decreto Regulamentar Regional
n.º 4/2016/M, de 28 de janeiro, que aprova a estrutura orgânica
da Direção Regional do Equipamento Social e Conservação,
comissão de serviço expressamente mantida ao abrigo do atual
n.º 4 do mencionado Despacho n.º 114/2016.
Funchal, 11 de maio de 2020.
A CHEFE DO GABINETE, Raquel João Martins da Silva
Aviso n.º 197/2020
Ao abrigo do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, com a última alteração introduzida pela Lei

n.º 128/2015, de 3 de setembro, adaptada à RAM pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril,
alterado e republicado pelos Decretos Legislativos
Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho e 27/2016/M, de
6 de julho, por despacho do Senhor Secretário Regional de
Equipamentos e Infraestruturas, de 5 de maio de 2020, é
renovada a comissão de serviço, com efeitos a 28 de julho
de 2020, do Eng.º Luís Alberto Velosa Gomes, no cargo de
Chefe de Divisão de Manutenção, cargo de direção
intermédia de 2.º grau, atualmente previsto no n.º 2.2 do
Despacho n.º 114/2016, de 28 de março, alterado e
republicado pelo Despacho n.º 364/2017, de 4 de setembro,
produzido na sequência da Portaria n.º 118/2016, de 22 de
março, retificada e republicada pela Declaração de
Retificação n.º 11/2016, de 5 de abril, e do Decreto
Regulamentar Regional n.º 4/2016/M, de 28 de janeiro, que
aprova a estrutura orgânica da Direção Regional do
Equipamento Social e Conservação, comissão de serviço
expressamente mantida ao abrigo do atual n.º 4 do
mencionado Despacho n.º 114/2016.
Funchal, 11 de maio de 2020.
A CHEFE DO GABINETE, Raquel João Martins da Silva
Aviso n.º 198/2020
Ao abrigo do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, com a última alteração introduzida pela Lei
n.º 128/2015, de 3 de setembro, adaptada à RAM pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril,
alterado e republicado pelos Decretos Legislativos
Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho e 27/2016/M, de
6 de julho, por despacho do Senhor Secretário Regional de
Equipamentos e Infraestruturas, de 5 de maio de 2020, é
renovada a comissão de serviço, com efeitos a 15 de julho
de 2020, da Eng.ª Sílvia Diana Lopes Dias Vieira, no cargo
de Chefe de Divisão de Fiscalização, cargo de direção
intermédia de 2.º grau, atualmente previsto no n.º 2.1 do
Despacho n.º 114/2016, de 28 de março, alterado e
republicado pelo Despacho n.º 364/2017, de 4 de setembro,
produzido na sequência da Portaria n.º 118/2016, de 22 de
março, retificada e republicada pela Declaração de
Retificação n.º 11/2016, de 5 de abril, e do Decreto
Regulamentar Regional n.º 4/2016/M, de 28 de janeiro, que
aprova a estrutura orgânica da Direção Regional do
Equipamento Social e Conservação, comissão de serviço
expressamente mantida ao abrigo do atual n.º 4 do
mencionado Despacho n.º 114/2016.
Funchal, 11 de maio de 2020.
A CHEFE DO GABINETE, Raquel João Martins da Silva
Aviso n.º 199/2020
Ao abrigo do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, com a última alteração introduzida pela Lei
n.º 128/2015, de 3 de setembro, adaptada à RAM pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril,
alterado e republicado pelos Decretos Legislativos Regionais
n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho e 27/2016/M, de 6 de julho, por
despacho do Senhor Secretário Regional de Equipamentos e
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Infraestruturas, de 5 de maio de 2020, é renovada a comissão de
serviço, com efeitos a 28 de julho de 2020, da Arqt.ª Maria
Odília Filipa Mendes Gonçalves Camacho, no cargo de
Diretora de Serviços de Estudos e Projetos, cargo de direção
intermédia de 1.º grau, atualmente previsto no n.º 3 artigo 3.º da
Portaria n.º 118/2016, de 22 de março, retificada e republicada
pela Declaração de Retificação n.º 11/2016, de 5 de abril,
produzida na sequência do Decreto Regulamentar Regional

n.º 4/2016/M, de 28 de janeiro, que aprova a estrutura
orgânica da Direção Regional do Equipamento Social e
Conservação, comissão de serviço expressamente mantida
ao abrigo do artigo 8.º da mencionada Portaria
Funchal, 11 de maio de 2020.
A CHEFE DO GABINETE, Raquel João Martins da Silva
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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.
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