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SUMARIO

cooperativismo, justificam as aiterac;6es ora intro
duz:das na estrutura organica da ORE.

GOVER NO REGIONAL

Assim:

Decreta Regulamentar Regional n.· 1/88/M:
Estabelece a natureza, atribuiQoes, organica, funcio!18
mento e pessoal da 'DrecQao Regional do Emprego.
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GOVERNO REGiONAL

o

Governo Regional dEl Madeira decreta. nos
termos da alfnea b) do artigo 229.° da Constituigao
e da alinea b) do artigo 33. 0 do Decreta-Lei n.O
318-0/76, de 30 de Abril, 0 seguinte:
CAPITULO I

Decreta Regulamentar Regional n.O 1/88/M

Na~ureza

e atribuil;oes

de 12 de Janeiro

Artigo 1.°

Estabelece a natureza, atribuil;oes, organica, funcionamen:o
e pessoal da Direc~ao Regional do Emprego

Natureza

o

Decreto Leg:siaJ:ivo Regional n.O 8/86/M,
de 14 de Junho, que procedeu a aprovagao da Lei
Organica da Secretaria Regional dos Assuntos So
ciais, preve, no n.o 4 do seu artigo 4.°, que a natu
reza, atribui90es, organica, funcionamento e pes
soal de cada um dos organismos e servigos refe
ridos no n.O 1 cO:lstarao de decreto regulamentar
regional.
Tal e 0 objectivo do presente diploma, 0 qual
vem consagrar iJS alterac;;6es registadas ',0 am
bito da Direcgao Regional do Emprego, nomeada
mente com a transferencia para a Secretaria Re
gional da Educagao das competencias em materia
de formagao profissional.
POI' outro lado, verificou-se 0 a!argamento da
sua area de intervenGao a gestao dos apoios con
cedidos pe'o Fundo Social Europeu, bem como D
necessidade de Gonfer!r aos servic;os de promo
prossecu
gao de emprego os meios adequados
9ao dos seus objectivos, face aos niveis crescen
tes de solicitac;6es que os mesmos velll regis
tando.

a

Estes aspectos, acrescidos da transferencia
para a Regiao daa competencias em materia de

A DirecC;8o Regional cia Emprego, no presente
diploma designadn par ORE, e 0 departamento da
Secretarfa Regional dos Assuntos Soc:ais a que
S8 refere a alinea f) do n.O 1 do artigo 4.° do De
creto Legislativo Regional n.O 8/86/M, de 14 de
Junho, cujas atribuig6es, organica, funcionamento
e pessoal constam dos artigos seguintes.
Artigo 2.°
Atribui~lIes

Sao atribuic;5es da ORE:
a) Contribuir para a definiQ80 da polftica de
emprego e elaboragao aa respectiva legis!Dgao;

b) Assegurar a prestag80 de servigos gratui
tos de colocagao, de informa<;:80 e orientagao pro
fissional e de informagao sobre 0 mercado de
emprego;
c) Promover a organizagao e funcionamento
do mercado de emprego, com vista a co'oca980
dos trabalhadores em postos de trabalho produ
tivos 0 remuneradores no ambito das perspecti
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vas de desenvolvimento socio-economico da Re
glao;
d) Actuar junto dos desempregados, no plano
soclo-economico, promovendo a sua Insen;:ao no
mercado do trabalho e colaborando 118 gestao,
apllcag80 e aperfeic;:oamento do sistema de pro
tecc;:ao social e dasemprego;

d) Oivisao do Sector Cooperativo (DSC).

2 - A ORE e dirigida par urn director regio
nal, que, nas suas ausencins e impedirnentos, e
substitufdo pelo director de servir;os au funcio
nario pa,a a efeito designaao nos termos da lei.
SECCAO I
SERV;'COS 'DE APOJO

e) Reco!her, ana!isar e fornecer informac;:oes
sabre as problemas de emprego e prornover a
definiyao das priorida
sua discussao com vista
des de intervenc;:ao no mercado de emprego;

Artigo 4.°

a

f) Assegurar a presta980 de apoio tecnico au
financeiro a empresas au empreendimentos e de
senvolver acc;:6es a nfvel regional au sectorial vi
sando a criac;:ao au manutenc;:ao de pastas de tra
balho;
g) Assegurar a gestao dos assuntos do Fundo
Social Europeu (FSE) no ambito das competencias
Regiao nesta materia;
atribufdas

a

NUMERO 6

Servllfos AdministratiYos

1 - Sao atrlbul90es dos SA assegurar a exe·
cuc;:fio de todo 0 expediente em gerai, registo e
arquivo da ORE.
2 - Os SA sao chefiados par urn chefe de
repartic;:ao e compreendem as seguint8s secc;:6es:

a) Expediente e Arquivo;
b) Atendimento e Recepc;:ao;

h) Fomentsr a expansao qualitativa e quanti
tativa do sector cooperativo, ze! ar pel a observan
cia dos princfpios cooperativos e contribuir para
a coordenac;:ao das actividades da Administrac;:ao
Publica com incidencia no sector cooperativo;
i) Colaborar com outros servic;:os au entidades

na realizac;:ao de Estudos desenvolvidos na area da
sua competencia;
j) Apoiar tecnicamente as relac;:6es com enti
dades nacionais e internacionais em materias da
sua especialidade;
I) Elaborar pareceres e prestar apoio tecnico

sabre assuntos da sua area de intervenc;:ao.
CAP[TULO II

Orgao e servil;os
Artigo 3.°
Estrutura

c) Presta:;:6es de Desemprego.
Artigo 5.°
Nuc~eo

-

de Informa;;ao e

[!ocument~o

Sao atribu!c;:oes do NID:

a) Propor a aquisic;:ao de livros, revlstas e de
mais publ icac;:oes all documentac;:ao de caracter
tecnlco-administrativo e cultural de interesse pa
ra a DRE;
b) Coligir, se'eccionar e difundir inforrnac;:6es
sabre livros, revistas, documentos de trabalho, 18
gislac;:ao, doutrina e jurisprudencia;
c) Manter organizados os arquivos e ficheiros
e todo a materia! documentalfstico.
2 - A actividade do N!D e desenvolvida em
estreita colabor8980 com 0 Centro de Informa9 8o
e Documentac;:ao da Secretaria Regional dos As
suntos Sociais.
SECr;Ao II

1-

A DRE integra as seguintes serviC;:os:
DIRECCAO DE SERV1'COS DE EMPREGO

a) Servic;:os de apolo: Servic;:os Administrati
vas (SA) e Nucleo de Informac;:ao e Documentac;:ao
(NID);

Artigo 6.°
Atribuilfoes

b) Direcc;:ao de Servic;:os de Emprego (DSE);
c) Direcc;:ao de Servic;:os de Promoc;:ao de Em
prego (DSPE);

Sao atribui96es da DSF.:

a) Recolher, :malisar e promover a apreciac;:ao
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cas intorma<;:oes respeitantes a situa<;:30 e pars
pectiva de evolu9ao do mercado de emprego;

Artigo 8.0
Cen'iro de Empre-go do Funchal

Promover 0 ajustamento entre a procura
e a oferta de emprego, nomeadamente atraves de
ac<;:oes de mobilidade geogrMica e profissional dos
trabal hadores;
b)

-

Sao atribui<;:oes do CEF:

a

c) Organizar e manter em funcionamento ser
vi<;:os pubiicos gratuitos de colocaC;:30;
d) Administrar a sistema de protec<;:3o social
no desemprego em articula<;:30 com os servi<;:os
de seguran<;:a social e promover a coiocac;:ao ou
ocupayao dos seus beneficiarios;

PiOpor e desenvolver medidas e ac<;:oes
visando a coloca<;:30 de categorias especials de
candidatos a emprego que exijam tratamento es
pecifico nao enquadravel nos esquemas gerais de
actua<;:ao;

a) Proceder
coloca<;:1:\o dos trabalhadores,
implementando mecanismos de recolha de ofertas
de emprego junto das entidades empregadoras e
desenvoivendo as ac<;:oes adequadas a sua satis
fa<;:ao;
b) Participar na aplica<;:ao do sistema de pro
tec<;:ao social no desemprego, providenciando por
um ri90roso cumprimento dos seus objectivos;

e)

f) Colaborar com os servi90s competentes do
Governo Regional na orientac;:ao e apoio aos tra
balhadores emigrantes;
g) Conceber e preparar as tecnicas e meta
dos a adoptar pelos servi<;:os de coloc8<;:80 e de
informa<;:ao e orienta<;:ao profissional;

h) Desenvolver ac<;:oes de
ta<;:ao profissional ou escola:,
necessaria articula<;:80 com os
tes da Secretaria Regional da

informayao e arlen
tendo em conta a
servi<;:os competen
Educa<;:ao;

c) Prestar servi<;:os de informagao, orienta<;:ao
escolar e profissional;
d) Colaborar na aplica<;:ao de medidas e pro

gramas que visem fomentar 0 emprego de grupos
de desempregados de mais diffcil coloca<;:ao;
e) Colaborar com os competentes servi<;:os do
Governo Regional ou outras entidades com vista
integra<;:ao no mercado de trabalho das pessoas
que beneficiem de ac<;:oes de farmaC;:80 profis
sional;

a

f) Elaborar informac;:oes e proceder ao trata
mento estatistico do movimento dos respectivos
servi<;:os.

2i) Efectuar levantamentos e manter actualiza
das lnforma<;:oes sabre curriculos e carreiras pro
fissionais e esco!ares com interesse na Regiao.

2 - A DSE e dirigida pOl' um director de ser
vi<;:os, que, nas suas ausencias e impedimentos, e
substituido pOl' urn chefe de divisao ou outro fun
clonario para 0 etelto 08signado.
Artigo 7.°
Estrutura

A DSE integra as seguintes servi<;:os:
a) 0 Centro de Emprego do Funchal [eEF);
b) A Divisao de Estudas e de Mercado de
Emprego (DEME).

0 CEF

e dirigido por um chefe de divisao.
Artigo 9. 0

Divisao de Estudos e de Mercado de Emprego

1 -

Sao atribui<;:oes da DEME:

a) Elaborar estudos visando a adop<;:ao de me
didas na area de interven<;:ao da DRE e colaborar
na elaborac;:ao da respect iva legisla<;:ao;
b) Recolher elementos sobre a situa<;:ao do
mercado de emprego regional e promover 0 seu
tratamento e divu!gagao, no sentido de estruturar
o respectivo conhecimento e das suas tendencias
evolutivas;
a) Promover a elabora<;:ao de estudos pros
pectivos visando a detec<;:ao de problemas de em
prego e futuras necessidades de mao-de-abra qua

22

I SERlE -

lificada, tendo em Conta, designadamente, as ten
dencias de evolugao do mercado de emprego;

servigos, que, nas suas ausencias e impedimen
tos, e substituido par urn chefe de divisao au
outro fUilcionario para a efeito designado.

d) Oesenvolver a estudo e analise de profis
soes, especialmente as de maior interesse e actua
lidade no mercado de emprego da Regiao;
e) Estudar e propor tecnicas e metoe/os de
organizagao e funcionamento dos servigos cia ORE,
nomeadamente dos de colocagao e de orientar;:ao
profissional;
f) Apoiar tecnicamente as restantes servigos
da ORE na elaboragao de estudos nas respectivas
areas de i ntervengao.

2 vi sao.

NUMERO 6

Artigo 11. 0
Estrutura

A. DSPE integra os seguint8s servi<;:os:
a) Divisao de Pmgramas de Emprego (OPE);
b) Divisao do Fundo Social Europeu (DFSE).
Artigo 12. 0

A OEME e dirigida pOI' um chafe de di·
Divisao de Prcgramas de Emprego
SECCAO 111

-

Sao atribuic;6es da OPE:

rDlRBGCAO DESERWCOS DE rPROMOCAo DE EMPREGO

At·tigo 10.°
Atribui~oes

1 -

Sao atribuigoes da OSPE:

a) Recolher e organizar informagoes sabre
oportunidades e projectos de investimentos, com
vista
avaliagao das possibilidades de criagao de
pastas de trabalho, e proceder
sua difusao;

a

a

b) Actual' junto de servigos pLiblicos e enti
dades privadas no senti do de dinamizar a estudo
e realizagao de empreendimentos com especial
relevancia na absorr;:ao de mao-de-obra;
c) Propor e desenvolver medidas e programas
que enquadrem as necessidades de coloca<;:ao de
grupos de candidatos a emprego;
d) Apreciar e propor a concessao de apoios
tecnicos au de incentivos financeiros, de natmeza
selectiva au supletiva, destinaclos a criagao au
manutengao de pastas de trabalho;

a) Propor e rJrganizar programas de emprego
de ambito regional relativos a jovens, mulheres
desernpregados de longadurac;ao e outros grupos
eu situagoes s6cio-profissionais, em articulagao
com outras entidades, sempre que tal se justi
fique;
b) Recalher e o:'ganizar toda a informar;;ao ne
cessaria
analise das possib:lidades de criagao
de pastas de trabalho;

a

c) Analisar as pedidos de concessao de apoio
tecnico e au financeiro G sugerir as formas de
intervengao adequadas a cada situagao;
d) Acompanhar e informa, os processos de
despedimentos colectivos, sugerindo, semple que
necessaria, formas de interv8ngao tendentes
minimizagao dos seus efeitos;

a

e) Acompanhar as entidades apoiadas, provi
denciando pela correcta aplicagao dos apoios con
cedidos.
2-

Artigo 13. 0

e) Intervir em situ8goes de risco iminente de
desemprego sempre que a prossecLigao do em
preendimento em causa assuma especial rei evan
cia s6cio-economica;

a

f) Proceder
divulgagao dos apoios Goncedi
dos pelo Fundo Social Europeu, promover a elabo
ragao de projectos de acordo. com as orientagoes
comunitarias e acompanhar a respectiva execugao.
2 -

A DSPE e dirigida pOl' um director de

A OPE e dirigid3 pOI' um chefe de divisao.

O:vislio do Fundo Socia: Europeu

-

Sao atribuir;:oes da OFSE:

a) Divulgar as possibilidades de intervengao
do Fundo Social Europeu (FSE) junto das entidades
potencialment~ interessadas nos seus apoios;
b) Receber e analisar as pedic/os de contri
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bUi<;:ao do FSE lespeitantes a entidades promo
toras da Regiao Autonoma da Madeira e proceder
a respectiva selec9ao em fun<;:ao das prioridades
decorrentes da polftica de emprego regional;
c) Transmitir os pedidos de contribui9aO e
pagamento ao Departamento para 0 Fundo Social
Europeu e prestar quaisquer informa96es comple
mentares que 0 mesmo venha a solicitar;
d) Contro!ar, no plano administrativo, a cor
recta execu<;:ao dos projectos apoiados pelo FSE;
e) Organizar e arquivar a documenta9ao res
peitante aos pedidos de contribui<;:ao apresenta
dos, por forma a permitir 0 controle cia regu'lari
dade da apl ica<;:alJ dos montantes recebidos;
f) Promover as ac<;:6es que se revelem ne
cessarias a boa gestao das candidaturas a apoios
do FSE formulad3s por entidades da Regiao.

2 -
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ros concedidos por organismos publicos, de modo
a garantir a sua correcta utiliza<;:ao e reembolso
nos precisos termos acordados;
3) Credenciar as coperativas e suas organi
za<;:6es de grau superior para os efeitos previstos
na legisla<;:ao cooperativa;

e) Coordenar todos os aspectos com inciden
cia nos dominios legislativos, fiscais, de forma
<;:ao e assistencia tecnica, de financiamento e cre
dito que digam respeito ao sector cooperativo;

f) Exercer fun<;:oes consultivas sobre materias
da sua competencia a solicita<;:ao de departamen
tos do Governo Regional ou de organiza<;:oes do
sector cooperativo.

2-

A DSC e dirigida por um chefe de divisao.
CAPfTULO III

A DFSE e dirigida por um chefede di

visao.
SECC;:AO IV

Pessoal

DMSAo DO SBCTOR 'COOPERATIVO

Artigo 15.0

Artigo 14.0

auadros

Atribuit;:6es

1 -

0 pessoal do quadro da ORE e agrupa

do em:
-

Sao atribui<;:6es da DSC:
a) Pessoal dirigente;

a) Estudar, promover ou apoiar estudos so
bre temas cooperativos, nomeadamente os que
possibilitem 0 subsequente planeamento e desen
volvimento de ac<;:oes globais ou sectoriais, de
acordo com as necessidades do sector;
b) Promover, em colabora<;:ao com as entida
des com competencia legal em materia estatfsti
ca, um sistema estatistico de recolha e tratamen
to de dados sobre 0 sector cooperativo, no sentido
de permitir um melhor cumprimento das atribui
<;:oes cometidas a este servi<;:o;
c) Informar sobre os principios cooperativos
e demais materias no ambito da sua competencia;
d) Prestar apoio as cooperativas de 1.0 grau
ou de grau superior, de acordo com as normas e
disposi<;:oes legais aplicaveis, designadamente:
1) Apoiar a realiza<;:ao de estudos necessarios
ao planeamento ou reestrutura<;:ao de cooperativas
e suas organiza<;:oes de grau superior;
2) Controlar a aplica<;:ao de meios financei

b) Pessoal tecnico superior:
c) Pessoal tecnico;
d) Pessoal tecnico-profissional;
e) Pessoal administrativo;
f) Pessoal operario;

g) Pessoal auxiliar.
2 - 0 quadro de pessoal da ORE e 0 constan
te da Portaria n.o 130/87, de 11 de Novembro.

3 - 0 quadro de pessoal da ORE podera ser
alterado, quando as circunstancias 0 justifiquem,
por portaria do Presidente do Governo e dos Se
cretarios Regionais do Plano e dos Assuntos
Sociais.
4 - Com excep9ao do disposto nos artigos
seguintes, 0 pessoal da ORE rege-se pelas normas
gerais aplicaveis a administra<;:ao regional auto
noma.
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Artigo 16.0
Cerreiras em regime especial

Ao recrutamento, provimento e demais condi
<;:oes relativas a situa<;:ao do pessoal a seguir re·
ferido ao servi<;:o na ORE aplica-se 0 disposto nos
numeros seguintes:

1 - Os conselheiros de orienta<;:ao profissio
nal sao recrutados pela seguinte forma:
a) Conselheiros de orienta<;:ao profissional
assessores - por concurso documental e avalia
<;:ao curricular de entre os conselheiros de orienta
<;:ao profissional principal com, pelo menos, 3 anos
de servi<;:o, classificados de Muito bom, au 5 anos,
classificados, no mlnimo de Bom;
b) Conselheiros de orienta<;:ao profissional
principais - por concurso documental e avaliagao
curricular de entre os conselheiros de orienta<;:ao
profissional de 1." classe com, pelo menos, 3 anGS
na categoria, classificados, no minima, de Bom;
c) Conselheiros de orienta<;:ao profissional de
1." classe - por concurso documental e avaliagao
curricular de entre os conselheiros de oi'ienta<;:ao
profissional de 2." classe com, pelo menos, 3 anos
de servi<;:o na categoria, classificados, no mlnimo,
de Born;
d) Conselheiros de orienta<;:ao profissional de
2," classe - por provimento dos conselheiros de
orienta<;:ao profissional estagiarios que hajam con
cluldo 0 estagio com aproveitamento;
e) Conselheiros de orienta<;:ao profissional es
tagiarios por concurso documental de provas
de aptidao profissional de entre indivlduos habili
tados com Iicenciatura em curso superior adequa
do a natureza especffica das fun<;:oes que irao de
sempenhar, com preferencia pelos que possuam
e~periencia profissional ligadaas areas do tra
balho, emprego, pedagogia, sociologia au psico
logia.
2 - Os promotores de emprego serao recru
tados pela seguinte forma:
a) Promotores de emprego principal por
concurso documental e avalia<;:ao curricular de en
tre os promotores de 1." classe com, pelo menos,
3 anos de servi<;:o na categoria, classificados, no
mlnimo, de Bom;
b) Promotores de emprego de 1.' ciasse
por concurso documental e avaliagao curricuLar de
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entre os proillotores de emprego de 2." classe
com, palo menos, 3 anos de servi<;:o na categoria,
classificados, no minimo, de Bom;
c) Promotores de emprego de 2·' classe 
de entre as tecnicos de emprego habilitados com
o curso complementar do ensino secundario ou
equivalente com, peio menos, 5 anos de Bom e
efectivo servic;:o na carreira ou de entre indivlduos
habilitados com curso superior adequado, que
obtenham, em ambos os casos, aproveitamento no
estagio.

3 - Os tecnicos de emprego serao recruta
dos pela seguinte forma:
a) Tecnicos de emprego principals - par con
curso documental e avalia<;:ao curricular de enti'e
os tecnicos de emprego especiais com, pelo me
nOs, 3 an as de servi<;:o, classificados, no minima
de Bom;
b) Tecnicos de emprego especiais - por con
curso documental e avaiiac;8.o curricular de entre
os tecnicos de emprego de 1: classe com, pelo
menos, 3 anos de servi<;:o, c!assificados, no mini
mO, de Bom;
c) Tecnicos de emprego de 1: classe - por
concurso documental e aval iagao curricular de en
tre os tecnicos de emprego de 2." classe com, pelo
menos, 3 anos de servi<;:o na categoria, ciassifica·
dos, no mlnimo, de Bom;
d) Tecnicos de emprego de 2." classe - por
provimento dos tecnicos de emprego estagiarios
que tenham concluldo 0 estagio com aproveita
mento;
e) I ecnicos de emprego estagiarios par
avaliac;:ao curricular de entre funcionarios adstritos
a SRAS habilitados com 0 curso complementar dos
liceus au equivalente ou par concurso de provas
de aptdao e de conhecimento, aber~o a quaisquer
individuos identicamente habilitados.
Artigo 17.0
Estl:lgio

1 - 0 recrutamento dos estagiarios far-se-a
sempre em func;:ao do numero de vagas ocorridas
nas categorias de ingresso na respectiva carreira.
2 - 0 estagio tem caracter probat6rio e visa
a forma<;:ao e adaptac;:ao dos candidatos as fun<;:oes
para que foram recrutados.
·3 .:..- A realizac;:ao do estagio precedera a no
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meac;;ao do candidato na categoria de ingresso na
respectiva carreira.
4 - Durante a periodo do estagio, a estagia
rio sera remunerado pela letra I para as categorias
da carreira de conselheiro de orienta<;:ao profis
sional, J para as de promotor e M para as res
tantes, sendo:
a) Nomeados par requlsl<;:ao, S8 se tratar de
indivfduos providos em lugares dos quadros da
administrac;;ao regional;
b) Contratados
contrario.

do

quadro,

em

b) A rescisao do contrato e a dispensa dos
estagiarios, sem direito a qualquer indemnizac;;ao,
tratando-se de indivfduos providos nos termos da
alfnea b) do aludido n.O 4.

8 -

a

tempo de servic;;o prestado durante a
perfodo de estagio sera contado para todos as
efeitos legals, desde que nao haja interrupC;;8o de
servic;;o.
CAPfTULO IV
Disposi~oes

transit6rias e finais

caso

5 Nos casas previstos na alinea a) do
numero anterior, se a funcionario possuir cate
goria superior
estabelecida pnra a lugar de esta
giario, mantem direito ao vencimento correspon
dente
sua categoria.

a

a

6 Nenhum estagiario podera ser admitido
no lugar de ingresso da respectiva carreira sem
que tenha obtido aproveitamento no respectivo
estagio.
7 A falta de aproveitamento no respecti
va estagio implica:
a) Ser dada par finda a requisic;:ao, tratan
do-se de indivfduos providos nos termos da alfnea
a) do n.O 4 do presente artigo;

Artigo 18·°
Entrada em vigor

a

presente diploma entra em vigor no dia
seguinte ao da sua publicac;:ao.
Aprovado em Conselho do Governo Regional
em 12 de Novembro de 1987.

a

Presidente do Governo Regional, em exe,
cfcio, (Assinatura ilegfve/J.
Assinado em 7 de Dezembro de 1987.
Publique-se.

a Ministro da Republica para a Regiao Auto
noma da Madeira, Lino Dies Miguel.
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26

NUMERO 6

Prec;o deste numero: 32$00
•Toda a correspondencia, quer of i
cial, quer relativa a anuncios e a
assinaturas do Jornal Oficial deve
ser dirigida

a

Presldencia

do Governo Regional

da Madeira•.

Secretaria-Geral da

ASSINATURAS
1 600$
As Ires series Ano ..• 3 200$
Semeslre
1400$
As duas series >
2 800$
700$
A 1.> serie
>... 1400$
700$
A 2." serie
> ••. 1400$
700$
A 3." serie
1400$
Numeros e Suplemenlos - pre~o por pagina: 4$00
A estes valores acrescem os portes de correio
(Portaria n.O 148/87, de 7 de Dezembro)
Execu~ao

gratica oa .IMPRENSA REGIONAL DA MADEIRA, E. P.> -

«0 prego dos anuncios e de 70S00
a linha, acrescipo do respectivo
1. V. A., dependendo a sua publi
C3Q20 do pagamento antecipado a
efectuar na Secretaria-Geral da Pre
sidencia do Governo Regional da
Madeira •.

IR~HP

