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Euros (noventa e um mil quinhentos e noventa e oito
euros e vinte e dois cêntimos);

DIRECÇÃO REGIONALDE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

Aviso

8)

Por despacho do Secretário Regional de Educação de 14
de Março de 2000 foi autorizado a celebração do
Acordo de Cooperação com o “Semi-Internato Santa
Clara” a 15 de Março de 2000 e alterado por despacho
de 1 de Setembro de 2002, tendo sido transferido o valor
de 358.024,78 Euros (trezentos e cinquenta e oito mil
vinte e quatro euros e setenta e oito cêntimos);

9)

Por despacho do Secretário Regional de Educação de
14 de Março de 2000 foi autorizado a celebração do
Acordo de Cooperação com o “Centro Social e
Paroquial do Carmo” a 15 de Março de 2000 e
alterado por despacho de 1 de Setembro de 2002,
tendo sido transferido o valor de 65.581,44 Euros
(sessenta e cinco mil quinhentos e oitenta e um euros
e quarenta e quatro cêntimos);

Em cumprimento do disposto na Lei n.º 26/94, de 19 de
Agosto, se publicita os montantes respeitantes aos apoios
financeiros a conceder ao funcionamento dos estabelecimentos
de educação/ensino privados, transferidos para essas instituições
no 2.º Semestre de 2002 (de Julho a Dezembro):
1)

Por despacho do Secretário Regional de Educação de
31 de Agosto de 2000 foi autorizado a celebração de
Contrato de Associação com a “Escola Maria
Eugénia de Canavial” a 1 de Setembro de 2000 e
alterado por despacho de 1 de Setembro de 2002,
tendo sido transferido o valor de 142.147,56 Euros
(cento e quarenta e dois mil cento e quarenta e sete
euros e cinquenta e seis cêntimos);

2)

Por despacho do Secretário Regional de Educação de
14 de Março de 2000 foi autorizado a celebração de
Contrato Simples com o Infantário “Refúgio do
Bébé” a 15 de Março de 2000 e alterado por
despacho de 1 de Setembro de 2002, tendo sido
transferido o valor de 149.956,50 Euros (cento e
quarenta e nove mil novecentos e cinquenta e seis
euros e cinquenta cêntimos);

3)

Por despacho do Secretário Regional de Educação de 14
de Março de 2000 foi autorizado a celebração do
Acordo de Cooperação com o “Centro Social e
Paroquial Santa Cecilia - Jardim de Infância Palmeira”
a 15 de Março de 2000 e alterado por despacho de 1 de
Setembro de 2002, tendo sido transferido o valor de
140.783,91 Euros (cento e quarenta mil setecentos e
oitenta e três euros e noventa e um cêntimo);

4)

Por despacho do Secretário Regional de Educação de
14 de Março de 2000 foi autorizado a celebração do
Acordo de Cooperação com o “Centro Social e
Paroquial da Graça” a 15 de Março de 2000 e
alterado por despacho de 1 de Setembro de 2002,
tendo sido transferido o valor de 195.959,64 Euros
(cento e noventa e cinco mil novecentos e cinquenta
nove euros e sessenta e quatro cêntimos);

5)

6)

7)

Por despacho do Secretário Regional de Educação de
14 de Março de 2000 foi autorizado a celebração do
Acordo de Cooperação com a “Fundação Dona
Jacinta Ornelas Pereira” a 15 de Março de 2000 e
alterado por despacho de 1 de Setembro de 2002,
tendo sido transferido o valor de 389.894,48 Euros
(trezentos e oitenta e nove mil oitocentos e noventa
e quatro euros e quarenta e oito cêntimos);
Por despacho do Secretário Regional de Educação de 14
de Março de 2000 foi autorizado a celebração do
Acordo de Cooperação com a “Fundação Santa Luisa
de Marillac” a 15 de Março de 2000 e alterado por
despacho de 1 de Setembro de 2002, tendo sido
transferido o valor de 89.610,84 Euros (oitenta e nove
mil seiscentos e dez euros e oitenta e quatro cêntimos);
Por despacho do Secretário Regional de Educação de
14 de Março de 2000 foi autorizado a celebração do
Acordo de Cooperação com o “Jardim de Infância
Apresentação de Maria - Calheta” a 15 de Março de
2000 e alterado por despacho de 1 de Setembro de
2002, tendo sido transferido o valor de 91.598,22

10) Por despacho do Secretário Regional de Educação de
14 de Março de 2000 foi autorizado a celebração do
Acordo de Cooperação com o “Auxílio Maternal” a
15 de Março de 2000 e alterado por despacho de 1 de
Setembro de 2002, tendo sido transferido o valor de
428.424,61 Euros (quatrocentos e vinte e oito mil
quatrocentos e vinte e quatro euros e sessenta e um
cêntimos);
11) Por despacho do Secretário Regional de Educação de
14 de Março de 2000 foi autorizado a celebração do
Acordo de Cooperação com o “Abrigo Infantil de
Nossa Senhora da Conceição” a 15 de Março de
2000 e alterado por despacho de 1 de Setembro de
2002, tendo sido transferido o valor de 165.310,66
Euros (cento e sessenta e cinco mil trezentos e dez
euros e sessenta e seis cêntimos);
12) Por despacho do Secretário Regional de Educação de
31 de Agosto de 2000 foi autorizado a celebração de
Contrato de Associação com o Infantário “O
Golfinho”, a 1 de Setembro de 2000, tendo sido
transferido o valor de 276.875,04 Euros (duzentos e
setenta e seis mil oitocentos e setenta e cinco euros e
quatro cêntimos);
13) Por despacho do Secretário Regional de Educação de
14 de Março de 2000 foi autorizado a celebração de
Contrato Simples com o Externato Nun’Álvares a 15
de Março de 2000, tendo sido transferido o valor de
96.764,36 Euros (noventa e seis mil setecentos e
sessenta e quatro euros e trinta e seis cêntimos);
14) Por despacho do Secretário Regional de Educação de
14 de Março de 2000 foi autorizado a celebração de
Contrato Simples com a Creche “AFigueirinha” a 15
de Março de 2000, tendo sido transferido o valor de
91.239,46 Euros (noventa e um mil duzentos e trinta
e nove euros e quarenta e seis cêntimos);
15) Por despacho do Secretário Regional de Educação de
30 de Abril de 2001 foi autorizado a celebração de
Contrato Simples com a Creche “AFraldinha” a 1 de
Maio de 2001, tendo sido transferido o valor de
56.128,92 Euros (cinquenta e seis mil cento e vinte e
oito euros e noventa e dois cêntimos);
16) Por despacho do Secretário Regional de Educação de
14 de Março de 2000 foi autorizado a celebração de
Contrato Simples com o Infantário “Primaveras” a
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15 de Março de 2000, tendo sido transferido o valor
de 155.522,08 Euros (cento e cinquenta e cinco mil
quinhentos e vinte e dois euros e oito cêntimos);
17) Por despacho do Secretário Regional de Educação de
14 de Março de 2000 foi autorizado a celebração de
Contrato Simples com a Creche “ACaixa Mágica” a
15 de Março de 2000, tendo sido transferido o valor
de 58.102,94 Euros (cinquenta e oito mil cento e dois
euros e noventa e quatro cêntimos);
18) Por despacho do Secretário Regional de Educação de
30 de Junho de 2000 foi autorizado a celebração de
Contrato Simples com o Jardim de Infância
“Capuchinhas” a 1 de Julho de 2000, tendo sido
transferido o valor de 145.962,20 Euros (cento e
quarenta e cinco mil novecentos e sessenta e dois
euros e vinte cêntimos);
19) Por despacho do Secretário Regional de Educação de 14
de Março de 2000 foi autorizado a celebração de
Contrato Simples com o Jardim de Infância “O Snoopy”
a 15 de Março de 2000, tendo sido transferido o valor de
88.781,92 Euros (oitenta e oito mil setecentos e oitenta
e um euros e noventa dois cêntimos);
20) Por despacho do Secretário Regional de Educação de 30
de Junho de 2000 foi autorizado a celebração de
Contrato Simples com o Jardim de Infância “O
Polegarzinho” a 1 de Julho de 2000, tendo sido
transferido o valor de 74.509,38 Euros (setenta e quatro
e quinhentos e nove euros e trinta e oito cêntimos);
21) Por despacho do Secretário Regional de Educação de
14 de Março de 2000 foi autorizado a celebração de
Contrato Simples com o Externato Júlio Dinis a 15
de Março de 2000, tendo sido transferido o valor de
70.646,58 Euros (setenta mil seiscentos e quarenta e
seis euros e cinquenta e oito cêntimos);
22) Por despacho do Secretário Regional de Educação de 14
de Março de 2000 foi autorizado a celebração de
Contrato Simples com o Externato Adventista do
Funchal a 15 de Março de 2000, tendo sido transferido
o valor de 36.581,75 Euros (trinta e seis mil quinhentos
e oitenta e um euros e setenta e cinco cêntimos);
23) Por despacho do Secretário Regional de Educação de
30 de Setembro de 2001 foi autorizado a celebração
do Acordo de Cooperação com o Externato Hospício
Princesa Dona Maria Amélia e o Infantário “Rainha
Silvia” a 1 de Outubro de 2001, tendo sido
transferido o valor de 391.321,52 Euros (trezentos e
noventa e um mil trezentos e trinta e um euros e
cinquenta e dois cêntimos);
24) Por despacho do Secretário Regional de Educação de
31 de Agosto de 2000 foi autorizado a celebração do
Acordo de Cooperação com o “Centro Infantil Maria
Eugénia Canavial” a 1 de Setembro de 2000, tendo
sido transferido o valor de 363.038,34 Euros
(trezentos e sessenta e três mil trinta e oito euros e
trinta e quatro e dois cêntimos);
25) Por despacho do Secretário Regional de Educação de
14 de Março de 2000 foi autorizado a celebração do
Acordo de Cooperação com a “Associação do
Patronato de São Pedro” a 15 de Março de 2000,
tendo sido transferido o valor de 121.330,98 Euros
(cento e vinte e um mil trezentos e trinta euros e
noventa e oito cêntimos);
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26) Por despacho do Secretário Regional de Educação de
14 de Março de 2000 foi autorizado a celebração do
Acordo de Cooperação com o “Centro Social e
Paroquial Santa Cecilia - Jardim de Infância Quinta
do Leme” a 15 de Março de 2000, tendo sido
transferido o valor de 5.913,72 Euros (cinco mil
novecentos e treze euros e setenta e dois cêntimos);
27) Por despacho do Secretário Regional de Educação de
14 de Março de 2000 foi autorizado a celebração do
Acordo de Cooperação com o “Jardim de Infância
Canto do Muro” a 15 de Março de 2000, tendo sido
transferido o valor de 115.057,62 Euros (cento e
quinze mil cinquenta e sete euros e sessenta e dois
cêntimos);
28) Por despacho do Secretário Regional de Educação de 29
de Setembro de 1995 foi autorizado a celebração do
Contrato de Associação com o “Colégio Infante D.
Henrique” a 1 de Outubro de 1995, tendo sido
transferido o valor de 563.080,19 Euros (quinhentos e
sessenta e três mil oitenta euros e dezanove cêntimos);
29) Por despacho do Secretário Regional de Educação de 29
de Setembro de 1995 foi autorizado a celebração do
Contrato de Associação com a “Escola Complementar
do Til - A.P.E.L.” a 1 de Outubro de 1995, tendo sido
transferido o valor de 1.181.781,41 Euros (um milhão
cento e oitenta e um mil setecentos e oitenta e um euros
e quarenta e um cêntimo);
30) Por despacho do Secretário Regional de Educação de 29
de Setembro de 1995 foi autorizado a celebração do
Contrato de Associação com a “Escola de São João” a
1 de Outubro de 1995, tendo sido transferido o valor de
133.516,57 cento e trinta e três mil quinhentos e
dezasseis euros e cinquenta e sete cêntimos);
31) Por despacho do Secretário Regional de Educação de
29 de Setembro de 1995 foi autorizado a celebração
do Contrato de Associação com o “Externato
Espirito Santo” a 1 de Outubro de 1995, tendo sido
transferido o valor de 73.310,63 Euros (setenta e três
mil seiscentos e trezentos e dez euros e sessenta e
três cêntimos);
32) Por despacho do Secretário Regional de Educação de
29 de Setembro de 1995 foi autorizado a celebração
do Contrato de Associação com a “Escola Salesiana
de Artes e Ofícios” a 1 de Outubro de 1995, tendo
sido transferido o valor de 1.055.929,92 Euros (um
milhão cinquenta e cinco mil novecentos e vinte e
nove euros e noventa e dois cêntimos);
33) Por despacho do Secretário Regional de Educação de 29
de Setembro de 1995 foi autorizado a celebração do
Contrato de Associação com o “Externato Arendrup” a
1 de Outubro de 1995, tendo sido transferido o valor de
189.916,36 Euros (cento e oitenta e nove mil
novecentos e dezasseis euros e trinta e seis cêntimos);
34) Por despacho do Secretário Regional de Educação de
29 de Setembro de 1995 foi autorizado a celebração
do Contrato de Associação com o “Externato da
Sagrada Família” a 1 de Outubro de 1995, tendo sido
transferido o valor de 89.591,12 Euros (oitenta e
nove mil quinhentos e noventa e um euros e doze
cêntimos);
35) Por despacho do Secretário Regional de Educação de
29 de Setembro de 1995 foi autorizado a celebração
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do Contrato de Associação com o “Externato da
Sant’Ana” a 1 de Outubro de 1995, tendo sido transferido o valor de 84.983,14 Euros (oitenta e quatro mil
novecentos e oitenta e três euros e catorze cêntimos);

36) Por despacho do Secretário Regional de Educação de
29 de Setembro de 1995 foi autorizado a celebração
do Contrato de Associação com o “Externato de São
Francisco de Sales” - Gaula a 1 de Outubro de 1995,
tendo sido transferido o valor de 90.357,29 Euros
(noventa mil trezentos e cinquenta e sete euros e
vinte e nove cêntimos);
37) Por despacho do Secretário Regional de Educação de
29 de Setembro de 1995 foi autorizado a celebração
do Contrato de Associação com o “Externato de São
Francisco de Sales” - Prazeres a 1 de Outubro de
1995, tendo sido transferido o valor de 45.740,21
Euros (quarenta e cinco mil setecentos e quarenta
euros e vinte e um cêntimo);
38) Por despacho do Secretário Regional de Educação de 29
Setembro de 1995 foi autorizado a celebração do
Contrato de Associação com o “Externato de Santa
Maria Madalena” a 1 de Outubro de 1995, tendo sido
transferido o valor de 29.486,02 Euros (vinte e nove mil
quatrocentos e oitenta e seis euros e dois cêntimos);
39) Por despacho do Secretário Regional de Educação de
29 de Setembro de 1995 foi autorizado a celebração
do Contrato de Associação com o “Externato do
Santo Condestável” a 1 Outubro de 1995, tendo sido
transferido o valor de 80.203,28 Euros (oitenta mil
duzentos e três euros e vinte e oito cêntimos);
40) Por despacho do Secretário Regional de Educação de 29
de Setembro de 1995 foi autorizado a celebração do
Contrato de Associação com o “Externato de Nossa
Senhora da Conceição” a 1 de Outubro de 1995, tendo
sido transferido o valor de 102.300,46 Euros (cento e
dois mil trezentos euros e quarenta e seis cêntimos);
41) Por despacho do Secretário Regional de Educação de
14 de Março de 2000 foi autorizado a celebração do
Acordo de Cooperação com o Infantário “Quinta
dos Traquinas” a 15 de Março de 2000, tendo sido
transferido o valor de 131.507,34 Euros (cento e
trinta e um mil quinhentos e sete euros e trinta e
quatro cêntimos);
42) Por despacho do Secretário Regional de Educação de
1 de Abril de 2001 foi autorizado a celebração do
Acordo de Cooperação com
o “Centro de
Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família” a
31 de Março de 2001, tendo sido transferido o valor
de 20.146,95 Euros (vinte mil cento e quarenta e seis
euros e noventa e cinco cêntimos);
43) Por despacho do Secretário Regional de Educação de
29 de Setembro de 1995 foi autorizado a celebração de
Contrato Simples com o “Colégio de Santa Teresinha”
a 1 de Outubro de 1995, tendo sido transferido o valor
de 419.672,92 Euros (quatrocentos e dezanove mil
seiscentos e setenta e dois euros e noventa e dois
cêntimos);
44) Por despacho do Secretário Regional de Educação de 29
de Setembro de 1995 foi autorizado a celebração de
Contrato Simples com o “Externato da Apresentação de
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Maria” a 1 de Outubro de 1995, tendo sido transferido o
valor de 386.072,88 Euros (trezentos e oitenta e seis mil
setenta e dois euros e oitenta e oito cêntimos);
45) Por despacho do Secretário Regional de Educação de 29
de Setembro de 1995 foi autorizado a celebração de
Contrato Simples com o “Externato Lisbonense” a 1 de
Outubro de 1995, tendo sido transferido o valor de
205.648,69 Euros (duzentos e cinco mil seiscentos e
quarenta e oito euros e sessenta e nove cêntimos);
46) Por despacho do Secretário Regional de Educação de
30 de Novembro de 1995 foi autorizado a celebração
de Contrato Simples com o Infantário “A Quinta” a
1 de Dezembro de 1995, tendo sido transferido o
valor de 110.376,72 Euros (cento e dez mil trezentos
e setenta e seis euros e setenta e dois cêntimos);
47) Por despacho do Secretário Regional de Educação de
30 de Novembro de 1995 foi autorizado a celebração
de Contrato Simples com o Infantário “O Pimpão” a
1 de Dezembro de 1995, tendo sido transferido o
valor de 179.180,62 Euros (cento e setenta e nove
mil cento e oitenta euros e sessenta e dois cêntimos);
48) Por despacho do Secretário Regional de Educação de 29
de Setembro de 1995 foi autorizado a celebração de
Contrato Simples com o Infantário “Atelier Infantil” a
1 de Outubro de 1995, tendo sido transferido o valor de
232.740,39 Euros (duzentos e trinta e dois mil
setecentos e quarenta euros e trinta e nove cêntimos);
49) Por Resolução de Conselho do Governo Regional n.º
712/2000, de 18 de Maio de 2000, foi autorizado a
celebração de Contrato-Programa com o “Colégio
Missionário Sagrado Coração” e alterado pela
Resolução de Conselho do Governo Regional n.º
1850/2001, de 28 de Dezembro de 2001, a partir de
1 de Outubro de 2001, e por despacho do Secretário
Regional de Educação de 30 de Agosto de 2002 foi
autorizado a celebração do contrato-programa com
essa instituição, com efeitos a partir de 1 de
Setembro de 2002, tendo sido transferido por força
destes vínculos contratuais o valor de 50.796,45
Euros (cinquenta mil setecentos e noventa e seis
euros e quarenta e cinco cêntimos);
50) Por Resolução de Conselho do Governo Regional n.º
711/2000, de 18 de Maio de 2000, foi autorizada a
celebração de Contrato-Programa com a Cruz Vermelha
Portuguesa “Jardim de Infância Dona Mina” e alterado
pela Resolução de Conselho do Governo Regional n.º
1849/2001, de 28 de Dezembro de 2001, a partir de 1 de
Setembro de 2001, e por despacho do Secretário
Regional de Educação de 30 de Agosto de 2002 foi
autorizado a celebração do contrato-programa com esse
estabelecimento, com efeitos a partir de 1 de Setembro
de 2002, tendo sido transferido por força destes vínculos
contratuais o valor de 159.255,08 Euros (cento e
cinquenta e nove mil duzentos e cinquenta e cinco euros
e oito cêntimos);
51) Por Resolução de Conselho do Governo Regional n.º
1848/2001, de 28 de Dezembro de 2001, foi
autorizada a celebração de Contrato-Programa com a
Cruz Vermelha Portuguesa “Complexo Escolar D.
Olga de Brito”, a partir de 1 de Setembro de 2001, e
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por despacho do Secretário Regional de Educação de
30 de Agosto de 2002 foi autorizado a celebração do
contrato-programa com esse estabelecimento, com
efeitos a partir de 1 de Setembro de 2002, tendo sido
transferido por força destes vínculos contratuais o
valor de 339.532,50 Euros (trezentos e trinta e nove
mil quinhentos e trinta e dois euros e cinquenta
cêntimos);
52) Por Resoluções de Conselho do Governo Regional
n.ºs 1851 e 1852/2001, de 28 de Dezembro de 2001,
foram autorizadas as celebrações de Contratos-Programas com a “Escola Profissional Atlântico”, a
partir de 1 de Janeiro de 2002, e por despacho do
Secretário Regional de Educação de 30 de Agosto de
2002 foi autorizado a celebração do contrato-programa com esse estabelecimento, com efeitos a
partir de 1 de Setembro de 2002, tendo sido transferido por força destes vínculos contratuais o valor
de 651.641,70 Euros (seiscentos e cinquenta e um
mil seiscentos e quarenta e um euros e setenta
cêntimos);
Funchal, 3 de Março de 2003.
O DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA,
Jorge Manuel da Silva Morgado
Aviso
Em cumprimento do disposto na Lei n.º 26/94, de 19 de
Agosto, se publicita a transferência no 2.º Semestre de 2002
(de Julho a Dezembro) o montante no valor de 49.720,70
Euros (quarenta e nove mil setecentos e vinte euros e setenta
cêntimos) para a “Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira D.T.I.M.”, nos termos do Contrato-Programa celebrado ao
abrigo Resolução do Conselho do Governo Regional nº
174/2003, de 20 de Fevereiro de 2003.
Funchal, 3 de Março de 2003.
O DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA,
Jorge Manuel da Silva Morgado
Aviso
Em cumprimento do disposto na Lei nº 26/94, de 19 de
Agosto, publicita-se os subsídios concedidos no 2º semestre
de 2002, com suporte no orçamento da Secretaria Regional
de Educação da Região Autónoma da Madeira, por
Resolução do Conselho de Governo:

Data
07-05-2001
26-08-2002
19-10-2001 e 25-10-2002
08-11-2002
08-11-2002
08-11-2002
09-05-2001
14-09-2001
21-03-2002
19-10-1999
14-12-2001

Entidade Beneficiária
Associação Académica da U.M.A.
Francisco Manuel Freitas Gomes
Associação Orquestra Clássica da Madeira
Pedro Miguel Pereira Abreu
Pedro Filipe Martins Escórcio
Carlos Jorge de Abreu Santos
Casa da Madeira Coimbra
Ludi Gym Aventura Clube
Carlos Manuel Ferreira Afonso
Norberto Gonçalves da Cruz
Pólo Científico e Tecnológico

Montante
26.547,85
12.343,00
156.290,00
1.795,68
2.475,00
1.795,68
1.945,31
1.888,90
7.000,00
1.047,60
279.875,77

Funchal, 3 de Março de 2003.
A COORDENADORA DO GABINETE DE GESTÃO E CONTROLO
ORÇAMENTAL, Isabel Margarida O. Costa Amaral
Aviso
Em cumprimento do disposto na Lei n.º 26/94, de 19 de
Agosto, publicita-se os subsídios concedidos no 2.º semestre
de 2002, com suporte no orçamento da Secretaria Regional
de Educação da Região Autónoma da Madeira:
DATA

ENTIDADE BENEFICIÁRIA

MONTANTE

10-12-2001 Santa Casa da Misericórdia de Machico
10-12-2001 Santa Casa da Misericórdia de Machico
25-10-2000 Estabelecimento Prisional do Funchal
04-07-2002
04-07-2002
04-07-2002
04-07-2002
04-07-2002
04-07-2002
04-07-2002
04-07-2002
04-07-2002
04-07-2002
04-07-2002
04-07-2002
04-07-2002
04-07-2002
04-07-2002
04-07-2002
04-07-2002
04-07-2002
04-07-2002
04-07-2002
04-07-2002
04-07-2002
04-07-2002

17.477,31
6.091,63
2.828,18

Grupo Desportivo do Estreito
Estrela da Calheta Futebol Clube
Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres
Clube Futebol Andorinha
Associação Desportiva de Machico
Associação Desportiva Pontassolense
Casa do Povo da Ponta do Sol
Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz
Casa do Povo do Porto Moniz
Sporting Clube Porto Santo
Clube Desportivo da Ribeira Brava
Associação Desportiva da Camacha
Sporting Clube Santa Cruzense
Grupo Recreativo Cruzado Canicense
União Desportiva de Santana
Centro Social e Paroquial do Bom Jesus da P. Delgada
Associação Desp. e Cultural da Ribeira da Janela
Associação Cultural e Desportiva da Boaventura
Associação Cultural e Desportiva de São Vicente
Associação Desp. Cultural de Stº António da Serra
Club Sport Juventude de Gaula
Centro de Animação, Cult. Desp. do Porto da Cruz
Associação Desportiva e Cultural da Ponta do Pargo

4.039,20
5.949,90
4.488,00
4.009,50
4.461,60
1.306,80
2.722,50
3.682,80
1.227,60
1.656,60
2.996,40
4.930,20
6.421,80
2.930,40
4.920,30
6.336,00
2.712,60
4.290,00
7.807,80
9.966,00
1.663,20
3.128,40
3.814,80

Funchal, 3 de Março de 2003.
O DIRECTOR REGIONAL DE PLANEAMENTO
EDUCATIVOS, Gonçalo Nuno Araújo

E

RECURSOS

II

6-S

31 de Março de 2003

Número 63

CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

Toda a correspondência relativa a anúncios e a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Secretaria-Geral da Presidência do Governo Regional da Madeira.
Os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda . . . . . . . . . . . . . . .
Duas laudas . . . . . . . . . . . . . .
Três laudas . . . . . . . . . . . . . . .
Quatro laudas . . . . . . . . . . . . .
Cinco laudas . . . . . . . . . . . . . .
Seis ou mais laudas . . . . . . . . .

15,04 cada
16,47 cada
27,06 cada
28,84 cada
29,92 cada
36,36 cada

15,04;
32,94;
81,18;
115,36;
149,60;
218,16.

A estes valores acresce o imposto devido.

EXEMPLAR

ASSINATURAS

Números e Suplementos - Preço por página

Uma Série . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duas Séries . . . . . . . . . . . . . . . .
Três Séries . . . . . . . . . . . . . . . . .
Completa . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,29

Anual
25,24
48,37
58,61
68,46

Semestral
12,69;
24,28;
29,23;
34,23.

Aestes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 199/2002, de 10 de Dezembro) e o imposto devido.

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

Departamento do Jornal Oficial
Departamento do Jornal Oficial
Número 181952/02

O Preço deste número:

1,81 (IVA incluído)

