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SECRETARIAS REGIONAIS DO PLANO E DA COORDE,NAçÃO E DA
EDUCACÃO
Portarià n." 44t2000
à Portarian'.20-Al98, de 23 de Fevereiro.
Dá novaredacção

SECRETARIAS RBGIONAIS DO P-LAÌ{P E DA
E DA BDUcAçAo
cooRDEna.çÃo
Portaria n." 4412000
PelaPortarian.o 95197foi fixado o regimede incentivos
previstosno DecretoLegislativoRegionaln.o.l4l95lM, de
)O O. Julho, tendo posteiiormenteeste normativosido alteraclopela Portaria,3 20-A198,de 23 de Fevereiro,estabelecendó-se,além cleuma clarifìcaçãoa nível dos efèitos,uma
de ensinoabrangidos'
dos estabelecimentos
actualização
profunda,que sobre esta
mais
análise
da
Sem prejuízo,
e que
matériase encontraactualmentea ser desenvolvida,
considerar
devem
que
se
passapela recleÍìniçãodas áreas
õo*o isolaclase/óu desfavorecidasem toda a Região
Autónomada Madeira,urge todavia,e de irnediatoacrescende educação/ensino
tar ao elenco dos estabelecimentos
dois novos
incentivos,
de
legal
regime
por aquele
abrangidos
A EB I do caramanchão,Machico, uma
estabelecimentos:
vez que. além cle se situar numa áteade desfàvorecimento
médib,é a única escolaa nível do L" ciclo com currículos
alternativos.e a EB I do Lombo de são João,visto que a
nlcsma se situa geograficamenteno seio do Concelho da
médio,e que o
pontado Sol numã zonade desf-avorecimento
mais elementarprincípio de justiça, não pode deixar de conde
f'erir igual tratamentoao dos restantesestabelecimentos
Concelho'
daquele
educação/ensino

Nestestermos,e dandocumprimentoao disposto_noartiRègionaln3 l4l95lM' dc 20 de
go ô.;ão Oecreto'Legislativo
Ïuttro, conjugadocõm alínea d) do artigo 0-qI O* Lei n'"
tilgt', Ae 5 d"eJunho,na redacçãodadapela Lei n." 130/99,
de 2l de Agosto, manda o Governo Regional, atravésdos
i..t.taiios ï.egionais do Plano e da Coordenaçãoe de
Educação,determinaro seguinte:
1 - Ao anexo lV da Portaria n'" 95197,de 9 de Julho'
com a redacçãodadapelaPortarianJ 20-N98, de 23
de Fevereiro,é aditado:
No Concelhoda PontacloSol, a EscolaBásicado 1'"
Ciclo do Lombo de SãoJoão'
No Concelhode Machico, a Escola Básica do 1'o
Ciclo do Caramanchão.
2 - Os cÍeitos remuneratóriosproduzidospela presente
Portaria,reportam-sea 1 de Setembrode 1999'
SecretariasRegionais do Plano e Coordelaçio e de
Educação,uo ,.guído dia do mês Maio do ano de dois mil
o secnsrÁnroRecroNALDOPLANOE DA COORDENAÇÃO,
JoséPauloBaptistaFontes
o SgcnerÁnto REctoNRL DE EoucRçÃo, Francisco
Mieuel AzinhaisAbreu dos Santos

Toda a correspondênciarelativa a anúncios e a assinaturasdo Jornal Oficial deve ser dirieida à Secretaria{eral da Presidênciado Govemo Regional da Matleira.
os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
Umalauda
. . .2 754$00.cacla:
Duaslaudas
......29g7$00.cada:
Trêelaudas
. . .4 g96$00.cada:
Quatrolaudas
.....5211$00.cacja:
Cinco laudas

. . . ..5419$00.cada:
. , . . .6,56g$00.cada.

Seis ou mais laudas
A estcsvalorcsacrcscc
o inìfnstodcvido.
Números e Suplementos - Preço por página 50$00.

AÍrüâl

Urna Série
Duas Séries
Tlôs Séries
Completa

4 370$00
8 600$00
r0 -5m$00
r2 300$00

Semestral

2 190$00
4 300$00
-52.50$00
6 200$00

A cstcs valorcs acrcsccn os portcs dc corrcjo, (portaria n:

2o3l()9, rtc 26 rtc

Novcmbro) c o imposto dcvido.

o Preçodestenúmero:208$00- 1.04Euros(IVA incluído)

