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Rectificação

SECRETARIAS REGIONALDO PLANO E FINANÇAS E DO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

Por ter saído com inexactidão no JORAM n.º 40, II série,
página 2, de 26 de Fevereiro de 2007, relativo à transferência
abaixo mencionada, rectifica-se o seguinte:

Despacho conjunto
(Fixa o valor das Senhas de Presença da Câmara de
Provadores do Instituo do Vinho, do Bordado e do Artesanato da
Madeira, I.P.)
Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 16.º da
Portaria n.º 62-A/2006, de 31 de Maio, aditado pela Portaria n.º
10/2008, de 05 de Fevereiro, determina-se o seguinte:
1 - As senhas de presença a que se refere o n.º 4 do artigo 16.º
da Portaria n.º 62-A/2006, de 31 de Maio, aditado pela Portaria
n.º 10/2008, de 05 de Fevereiro, terão o valor em euros
correspondente a dez por cento do valor da remuneração mínima
regional, aprovada para o ano em curso, automaticamente
actualizável sempre que este último valor também o for e em
igual proporção.
2 - Sempre que haja lugar ao pagamento de despesas de
deslocação, para o efeito da disposição citada no número
anterior, efectuar-se-á o pagamento da respectiva ajuda de custo
por referência à categoria de técnico superior de 2.ª classe, da
carreira técnica superior da função pública, salvo se o provador,
sendo funcionário, possuir categoria funcional superior àquela,
caso em que o montante a pagar deve reportar-se à sua categoria
funcional efectiva.
3 - O presente despacho conjunto entra imediatamente em
vigor e retroage os seus efeitos, designadamente financeiros, a 1
de Junho de 2006.
Assinado em duplicado, no Funchal, aos 7 de Fevereiro de
2008.
O SECRETÁRIO REGIONALDO PLANO E FINANÇAS, José Manuel
Ventura Garcês
O SECRETÁRIO REGIONAL DO AMBIENTE E
NATURAIS, Manuel António Rodrigues Correia

DOS

RECURSOS

SECRETARIAREGIONALDAEDUCAÇÃO E CULTURA
DIRECÇÃO REGIONALDE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

Aviso
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 2008/02/24, no uso da delegação de competências
previstas nos pontos 1.6 e 1.8 do Despacho n.º 34/2005, de
20/04/2005, do Secretário Regional de Educação, publicado no
JORAM n.º 86, II Série, de 02/05/2005, foi autorizada a
reclassificação profissional, à Cozinheira, FILIPA JESUS
RODRIGUES GONÇALVES, do quadro de vinculação de pessoal
não docente da área escolar de Câmara de Lobos, afecta à Escola
Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar das Romeiras, para a
carreira/categoria de Assistente de Administração Escolar, sendo
nomeada em comissão de serviço extraordinária pelo período de
6 meses, produzindo efeitos no dia seguinte ao da publicação do
presente aviso.
Não carece de fiscalização prévia da S.R.T.C..
Funchal, 25 de Fevereiro de 2008.
O DIRECTOR REGIONALDE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA, Jorge
Manuel da Silva Morgado

Onde se lê:
(…) foi autorizada a transferência da Cozinheira (…) MARIA
ISALINA QUINTAL VALENTE FERREIRA (…) para o quadro de
pessoal do Jardim de Infância “APalmeira”, (…)
Deverá ler-se
(…) foi autorizada a transferência da Cozinheira Principal
(…) MARIA ISALINA QUINTAL VALENTE FERREIRA (…) para o
quadro de pessoal do Infantário “APalmeira”, (…)
Não carece de fiscalização prévia da S.R.T.C..
Funchal, 28 de Fevereiro de 2008.
O DIRECTOR REGIONALDE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA, Jorge
Manuel da Silva Morgado
Aviso
Informam-se os interessados de que nos termos do n.º 3 do
artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31/03, se encontram
afixadas as listas de antiguidade do pessoal não docente dos
Estabelecimentos de Educação, Secretaria Regional de
Educação e Cultura.
Não carece de fiscalização prévia da S.R.T.C..
Funchal, 03/03/2008.
O DIRECTOR REGIONALDE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA, Jorge
Manuel da Silva Morgado
Aviso
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 2008/02/26, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 34/2005, de 20/04/2005,
do Secretário Regional de Educação, publicado no JORAM n.º
86, II Série, de 02/05/2005, foi autorizada a transferência da
Assistente de Administração Escolar, MARIA JOSÉ SOUSA RELVA,
do quadro de vinculação de pessoal não docente da área escolar
da Ponta do Sol, afecta à Escola Básica do 1.º Ciclo com PréEscolar da Lombada, para exercer funções de Assistente
Administrativa no quadro de pessoal do Infantário “O Sol”,
Secretaria Regional de Educação e Cultura, com efeitos a partir
de 01 de Março de 2008.
Não carece de fiscalização prévia da S.RT.C..
Funchal, 29 de Fevereiro de 2008.
O DIRECTOR REGIONALDE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA, Jorge
Manuel da Silva Morgado
Aviso
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 29 de Fevereiro de 2008, no uso da delegação de
competências, prevista no ponto 1.6 do Despacho n.º 34/2005, de
20 de Abril, do Secretário Regional de Educação, publicado no
JORAM n.º 86, II Série, de 4/5, foram nomeados
definitivamente, os funcionários abaixo mencionados para a
categoria de Cozinheiro Principal, no quadro de vinculação de
pessoal não docente da área escolar do Funchal, na sequência de
processo especial de concurso de acesso, produzindo efeitos no
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dia seguinte ao da publicação do presente aviso - Secretaria
Regional de Educação e Cultura.
- Carmelino Freitas Costa - afecto à Escola Básica do 1.º
Ciclo c/PE do Livramento;
- Maria Dulce Fernandes Telo - afecta à Escola Básica do 1.º
Ciclo c/PE do Livramento;
- Maria Conceição Viveiros Martins Figueira - afecta à
Escola Básica do 1.º Ciclo c/PE do Tanque Santo António;
- Maria Fátima Camacho Abreu - afecta à Escola Básica do
1.º Ciclo c/PE do Tanque Santo António;
Ana Maria Fernandes Gomes Teixeira - afecta à Escola
Básica do 1.º Ciclo c/PE do Areeiro;
- Carlos Gouveia - afecto à Escola Básica do 1.º Ciclo c/PE
do Galeão;
- Maria Céu Sousa Gonçalves Freitas - afecta à Escola Básica
do 1.º Ciclo c/PE do Galeão.
Funchal, 29 de Fevereiro de 2008.
O DIRECTOR REGIONALDE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA, Jorge
Manuel da Silva Morgado
Aviso
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 29 de Fevereiro de 2008, no uso da delegação de
competências, prevista no ponto 1.6 do Despacho n.º 34/2005, de
20 de Abril, do Secretário Regional de Educação, publicado no
JORAM n.º 86, II Série, de 4/5, foram nomeados
definitivamente, Maria Luz Rodrigues Ferreira, Maria Luz Lira
Gama, Teodósio Bento Parreira, Nélio Crispim Gouveia
Mendes, Cristina Luísa Jesus Gonçalves Telmo Mendes, Maria
Carmo Marques Pereira, Natália Maria Vieira Azevedo, Ana
Maria Silva Gomes, Maria Noémi Gomes Sousa Costa e Teresa
Maria Vogado Fernandes Teixeira, para a categoria de
Coordenador, no quadro de pessoal da Direcção Regional de
Administração Educativa, na sequência de concurso interno de
acesso limitado, produzindo efeitos no dia seguinte ao da
publicação do presente aviso - Secretaria Regional de Educação
e Cultura.
Funchal, 29 de Fevereiro de 2008.
OD IRECTOR REGIONALDE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA, Jorge
Manuel da Silva Morgado
Aviso
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 29 de Fevereiro de 2008, no uso da delegação de
competências, prevista no ponto 1.6 do Despacho n.º 34/2005, de
20 de Abril, do Secretário Regional de Educação, publicado no
JORAM n.º 86, II Série, de 4/5, foi nomeada definitivamente,
Cândida Rosa Costa Inácio, para a categoria de Cozinheiro
Principal, no quadro de vinculação de pessoal não docente da
área escolar de Ponta do Sol, afecta à Escola Básica do 1.º Ciclo
c/PE da Lombada, na sequência de processo especial de
concurso de acesso, produzindo efeitos no dia seguinte ao da
publicação do presente aviso - Secretaria Regional de Educação
e Cultura.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 29 de Fevereiro de 2008, no uso da delegação de
competências, prevista no ponto 1.6 do Despacho n.º 34/2005, de
20 de Abril, do Secretário Regional de Educação, publicado no
JORAM n.º 86, II Série, de 4/5, foram nomeadas
definitivamente, as funcionárias abaixo mencionadas para a

categoria de Cozinheiro Principal, no quadro de vinculação de
pessoal não docente da área escolar do Porto Santo, na sequência
de processo especial de concurso de acesso, produzindo efeitos
no dia seguinte ao da publicação do presente aviso - Secretaria
Regional de Educação e Cultura.
- Susana José Soares Drumond Rodrigues - afecta à Escola
Básica do 1.º Ciclo c/PE do Porto Santo;
- Maria Rosário Drumond Brito - afecta à Escola Básica do
1.º Ciclo c/PE do Campo de Baixo.
Funchal, 29 de Fevereiro de 2008.
O DIRECTOR REGIONALDE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA, Jorge
Manuel da Silva Morgado
Aviso
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 29 de Fevereiro de 2008, no uso da delegação de
competências, prevista no ponto 1.6 do Despacho n.º 34/2005, de
20 de Abril, do Secretário Regional de Educação, publicado no
JORAM n.º 86, II Série, de 4/5, foram nomeados
definitivamente, os funcionários abaixo mencionados, para a
categoria de Assistente de Administração Escolar Principal, no
quadro de vinculação de pessoal não docente da área escolar de
Câmara de Lobos, na sequência de processo especial de
concurso de acesso, produzindo efeitos no dia seguinte ao da
publicação do presente aviso - Secretaria Regional de Educação
e Cultura.
- Luís Miguel Rodrigues Faria - afecto à Escola Básica do 1.º
Ciclo c/PE do Covão;
- Maygualida Josefina Martinez YDudamel Abreu - afecta à
Escola Básica do 1.º Ciclo c/PE da Quinta Grande.
Funchal, 29 de Fevereiro de 2008.
O DIRECTOR REGIONALDE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA, Jorge
Manuel da Silva Morgado
DIRECÇÃO REGIONALDE EDUCAÇÃO

Aviso
Nos termos do n.º 2 do artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 553/89,
de 21/11, aplicado à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto
Regulamentar Regional n.º 12/81/M, de 16/09, e no uso das
competências previstas na alínea d) do n.º 3 do artigo 2.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 22/2005/M, de 22/04,
procede-se à publicação da relação dos Estabelecimentos de
Ensino Particular e Cooperativo abrangidos pela concessão de
paralelismo pedagógico.
- Um ano, até 2007/2008, inclusive:
Externato Nun' Álvares, 1.º Ciclo;
- Três anos, até 2009/2010, inclusive:
Escola da Sagrada Família – Externato, 1.º Ciclo;
Externato Adventista do Funchal, 1.º Ciclo;
Colégio de Santa Teresinha, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos.
- Cinco anos, até 2011/2012, inclusive:
Complexo Social e Escolar D. Olga de Brito, 1.º Ciclo;
Escola da APEL, Ensino Secundário;
Funchal, 28 de Fevereiro de 2008.
O DIRECTOR REGIONAL, Rui Anacleto Mendes Alves
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SECRETARIAREGIONALDO PLANO E FINANÇAS
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Lista
Em cumprimento da Lei 26/94, de 19 de Agosto, adaptada à Região pelo Decreto Legislativo Regional n.º 5/95, de 29 de Abril, bem como em cumprimento
do Regulamento (CE) 1260/99 do Conselho, de 21 de Junho, do Regulamento (CE) 1159/2000 da Comissão, de 30 de Maio de 2000 e demais normas aplicáveis
em matéria de publicitação de ajudas, publica-se a lista das ajudas concedidas no âmbito do Programa Operacional Plurifundos da Região Autónoma da Madeira
(POPRAM III) – componente Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) – respeitantes ao segundo semestre de 2007, por referência às entidades
executoras de cada projecto e data da aprovação de cada candidatura pelo Gestor do POPRAM III. A presente lista foi elaborada com base em dados fornecidos
pelos serviços do Instituto de Gestão de Fundos Comunitários que, por virtude do disposto no Decreto Legislativo Regional 20/2001/M de 18 de Julho, se
encontra incumbido da gestão das Medidas 1.1 a 1.4 e da Medida 1.6 do Eixo 1, das Medidas 2.3 a 2.6 do Eixo 2 e da Medida 1- Assistência Técnica - FEDER
do POPRAM III.

Direcção Regional de Agricultura/Instituto de Desenvolvimento Regional
Lista
Em cumprimento da Lei 26/94, de 19 de Agosto, adaptada à Região pelo Decreto Legislativo Regional n.º 5/95, de 9 de Abril, bem como em cumprimento
do Regulamento (CE) 1260/99 do Conselho, de 21 de Junho, do Regulamento (CE) 1159/2000 da Comissão, de 30 de Maio de 2000 e demais normas referentes
a publicitação de ajudas, publica-se a lista das ajudas concedidas no âmbito do Programa Operacional Plurifundos da Região Autónoma da Madeira (POPRAM
III) – componente Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola – Secção Orientação (FEOGA-O), respeitantes ao segundo semestre de 2007, por
referência à data da aprovação de cada candidatura pelo Gestor do POPRAM III. Esta lista foi elaborada com base em dados fornecidos pela Direcção Regional
de Agricultura, em virtude da sua associação à gestão da Medida 2.1 – “Agricultura e Desenvolvimento Rural e da Medida 3 – Assistência Técnica – FEOGAO do POPRAM III”.

Direcção Regional de Pescas/Instituto de Desenvolvimento Regional
Lista
Em cumprimento da Lei 26/94, de 19 de Agosto, adaptada à Região pelo Decreto Legislativo Regional n.º 5/95, de 29 de Abril, bem como em cumprimento do Regulamento
(CE) 1260/99 do Conselho, de 21 de Junho, do Regulamento (CE) 1159/2000 da Comissão, de 30 de Maio de 2000 e demais normas aplicáveis em matéria de publicitação de ajudas,
publica-se a lista das ajudas concedidas no âmbito do Programa Operacional Plurifundos da Região Autónoma da Madeira (POPRAM III) – componente Instrumento Financeiro de
Orientação das Pescas (IFOP) – respeitantes ao segundo semestre de 2007, por referência à data da aprovação de cada candidatura pelo Gestor do POPRAM III. A presente lista foi
elaborada com base em dados fornecidos pelos serviços da Direcção Regional de Pescas, em virtude da sua associação à gestão da Medida 2.2 – “Pescas e Aquicultura” e da Medida
4 – Assistência Técnica - IFOPdo POPRAM III.
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Direcção Regional de Formação Profissional/Instituto de Desenvolvimento Regional
Lista
Em cumprimento da Lei 26/94, de 19 de Agosto, adaptada à Região pelo Decreto Legislativo Regional n.º 5/95, de 29 de Abril, bem como em cumprimento do Regulamentos
(CE) 1260/99 do Conselho, de 21 de Junho, do Regulamento (CE) 1159/2000 da Comissão, de 30 de Maio de 2000 e demais normas aplicáveis em matéria de publicitação de ajudas,
publica-se a lista das ajudas concedidas no âmbito do Programa Operacional Plurifundos da Região Autónoma da Madeira (POPRAM III) – componente Fundo Social Europeu (FSE),
respeitantes ao segundo semestre de 2007, por referência à data da aprovação de cada candidatura pelo Gestor do POPRAM III. Esta lista foi elaborada com base em dados fornecidos
pela Direcção Regional de Formação Profissional em virtude da sua associação à gestão da Medida 1.5 – “Competências Humanas e Equidade Social” e da Medida 2 – Assistência
Técnica – FSE do POPRAM III.

Instituto Regional de Emprego/Instituto de Desenvolvimento Regional
Lista
Em cumprimento da Lei 26/94, de 19 de Agosto, adaptada à Região pelo Decreto Legislativo Regionaln.º 5/95, de 29 de Abril, bem como em cumprimento
do Regulamento (CE) 1260/99 do Conselho, de 21 de Junho, do Regulamento (CE)1159/2000 da Comissão, de 30 de Maio de 2000 e demais normas aplicáveis
em matéria de publicitação de ajudas, publica-se a lista das ajudas concedidas respeitantes ao segundo semestre de 2007, no âmbito dos programas
desenvolvidos pelo Instituto Regional de Emprego (IRE), com financiamento do Programa Operacional Plurifundos da Região Autónoma da Madeira
(POPRAM III) – componente Fundo Social Europeu (FSE) por virtude da associação do citado Instituto à gestão desse programa operacional, e por referência
a cada programa gerido pelo I.R.E.
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Centro de Ciência e Tecnologia da Madeira/Instituto de Gestão de Fundos Comunitários
Lista
Em cumprimento da Lei 26/94, de 19 de Agosto, adaptada à Região pelo Decreto Legislativo Regional n.º 5/95, de 29 de Abril, bem como em cumprimento
do Regulamento (CE) 1260/99 do Conselho, de 21 de Junho, do Regulamento (CE) 1159/2000 da Comissão, de 30 de Maio de 2000 e demais normas aplicáveis
em matéria de publicitação de ajudas, publica-se a lista das ajudas concedidas respeitantes ao segundo semestre de 2006, no âmbito dos programas
desenvolvidos pelo Centro de Ciência e Tecnologia da Madeira (CITMA), com financiamento do Programa Operacional Plurifundos da Região Autónoma da
Madeira (POPRAM III) – Componente Fundo Social Europeu (FSE) por virtude da associação do “CITMA” à gestão desse programa operacional.
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SECRETARIAREGIONAL DO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS

Despacho n.º 6-A/2008
Considerando que o projecto de construção do “Centro de
Distribuição Agro-Alimentar da Madeira”, é de crucial
importância para o desenvolvimento económico-social da
Região, decorrendo como tal do estabelecido no X Programa do
Governo Regional;
Considerando que este Projecto compreende a definição de
um Programa Base, a elaboração dos projectos das diferentes
especialidades, a execução de um conjunto de infra-estruturas e
intervenções diversas de natureza complementar,
nomeadamente ao nível dos acessos viários, do abastecimento de
água e de energia e do tratamento de resíduos;
Considerando a necessidade de compatibilizar o
desenvolvimento de todas as intervenções referidas
anteriormente com outras acções promovidas por diversas
entidades quer públicas, quer privadas, designadamente dos
agentes económicos do sector;
Considerando que a diversidade e natureza do âmbito do
Projecto, implica que desde já, se providencie no sentido de
assegurar um eficiente sistema de coordenação e gestão do
Projecto, para que se atinja de forma inequívoca os seus
objectivos e finalidades, de acordo com os prazos previstos,
determino:
1 - Nomear, o Engenheiro António Paulo Franco Sousa
Santos da Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento
Rural para desempenhar funções de Gestor do Projecto de
Construção do Centro de Distribuição Agro-Alimentar da
Madeira, reportando directamente ao Director Regional de
Agricultura e Desenvolvimento Rural, competindo-lhe
directamente o exercício das seguintes competências e
atribuições:
a) Assegurar o desenvolvimento de todas as intervenções
constantes do âmbito do Projecto, providenciando para que a sua
execução decorra de acordo com o programa previsto;
b) Assegurar a coordenação com a entidade privada na área
de consultoria no desenvolvimento do projecto;
c) Organizar e coordenar o processo de candidatura a Fundos
Comunitários;
d) Assegurar a coordenação dos serviços técnicos de
fiscalização e controlo às empreitadas e acções incluídas no
Projecto, incluindo as respeitantes à segurança e higiene no
trabalho;
e) Promover todas as acções e tramitação legal necessárias no
âmbito dos processos de acompanhamento e avaliação do

impacte ambiental das diversas componentes do Projecto, de
acordo com o estrito cumprimento da legislação em vigor;
f) Promover todas as acções de informação que se revelem
necessárias no âmbito do projecto;
g) Assegurar toda a informação técnica solicitada pelas
entidades executoras e financiadoras do Projecto.
2 - Pelo desempenho das funções anteriormente descritas não
acresce qualquer tipo de remuneração.
Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais,
aos 19 de Fevereiro de 2008.
O SECRETÁRIO REGIONAL DO AMBIENTE E
NATURAIS, MANUEL António Rodrigues Correia

DOS

RECURSOS

Aviso
Pelo meu despacho n.º 08/2008, datado de 25 de
Fevereiro de 2008, Leonel de Caires Gomes Garanito foi
nomeado definitivamente na categoria de Encarregado
Geral, do grupo de pessoal Operário, do quadro de pessoal
da Direcção Regional de Florestas.
(Não carece de fiscalização prévia da S.R.M.T.C.).
Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos
Naturais, 27 de Fevereiro de 2008.
O CHEFE DO GABINETE, José Miguel da Silva Branco
Aviso
Por meu despacho n.º 09/2008 datado de 27 de Fevereiro de
2008, foi nomeada definitivamente, na sequência do concurso
interno de acesso geral, na categoria de Técnico Superior
Principal, da carreira de Técnico Superior, do quadro de pessoal
da Direcção Regional de Pescas, da Secretaria Regional do
Ambiente e Recursos Naturais o seguinte indivíduo:
- SARAMICAELA REIS GOMES
(Isento de fiscalização prévia da S.R.M.T.C.).
Funchal, Secretaria Regional do Ambiente e dosRecursos
Naturais, a 29 de Fevereiro de 2008.
O CHEFE DO GABINETE, José Miguel da Silva Branco
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

Toda a correspondência relativa a anúncios e a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direcção
Regional da Administração da Justiça.
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 . . . . . . . . .

15,91 cada
17,34 cada
28,66 cada
30,56 cada
31,74 cada
38,56 cada

15,91;
34,68;
85,98;
122,24;
158,70;
231,36

A estes valores acresce o imposto devido.

EXEMPLAR

ASSINATURAS

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.

Aestes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de Janeiro) e o imposto devido.
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