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SECRETARIAREGIONAL DOS RECURSOS HUMANOS

Aviso
1 - Autorizado, no respeito pela regra do não aumento líquido
do número de funcionários, e nos termos do n.º 1 do artigo 28.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que
conforme Resolução de Plenário de Governo Regional e
Despacho do Excelentíssimo Secretário Regional dos Recursos
Humanos datados de 2 de Outubro, foi autorizada a abertura de
concurso externo, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da
publicação deste aviso no Jornal Oficial da Região Autónoma da
Madeira, para contratação por tempo indeterminado, de um
trabalhador para exercer as funções de Técnico Superior de 2.ª
classe, em regime de estágio, da carreira de Técnico Superior na
Direcção Regional do Trabalho da Secretaria Regional dos
Recursos Humanos.
2 - Foram cumpridas as formalidades previstas na circular
n.º 4/ORÇ/2007, de 13 de Fevereiro de 2007.
3 - Aremuneração é correspondente ao escalão 1, índice 321,
da categoria de Técnico Superior, em regime de estágio, com as
alterações sucessivas operadas pelos Decretos-Lei de execução
do orçamento, situando-se o local de trabalho na Direcção
Regional do Trabalho, sendo as condições de trabalho e regalias
sociais, as genericamente, vigentes para os funcionários da
Administração Regional.
4 - O concurso é válido apenas para a categoria indicada e
esgota-se com a respectiva contratação.
5 - O conteúdo funcional do lugar posto a concurso consiste,
genericamente, em elaborar manuais de formação dossiers
temáticos na área da igualdade do trabalho, preparar planos de
formação e de sensibilização e administrar formações do âmbito
da igualdade, cidadanias e não discriminação, elaborar acções de
sensibilização na temática de não discriminação, (público-alvo
são crianças e adultos), organizar e elaborar seminários e
Jornadas e realizar atendimento e aconselhamento aos
utentes/público no centro de documentação.
6 - São requisitos de admissão ao concurso:
6.1 - Gerais - os constantes do n.º 2 artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à Região Autónoma da
Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º 6/2007/M, de 12
de Janeiro:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;
b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações legalmente exigidas para o
desempenho do cargo - escolaridade obrigatória;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,
quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou
interdito para o exercício de funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.
6.2 - Especiais O constante da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro - possuir a
Licenciatura em Psicologia das Organizações e do Trabalho.
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pessoalmente ou remetido por correio com aviso de recepção, à
Secretaria Regional dos Recursos Humanos, Rua Alferes Veiga
Pestana n.º 15 - Vila Passos, 9054-505 Funchal, com o telefone
n.º 291 203 800, fax n.º 291 237 691 e e-mail: gab.srrh@gov-madeira.pt.
9 - Do requerimento deverão constar necessariamente, sob
pena de exclusão do concurso, os seguintes elementos:
9.1 - Identificação pessoal (nome, filiação, data de
nascimento, naturalidade e nacionalidade, número e data do
bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu,
número de identificação fiscal, residência, código postal e
número de telefone se possuir);
9.2 - Identificação do concurso com referência ao Jornal
Oficial onde se encontra publicado o respectivo aviso de abertura
de concurso;
9.3 - Menção do número de documentos que acompanha o
requerimento;
10 - Os requerimentos de candidatura dos candidatos deverão
ser instruídos com os seguintes documentos:
10.1- Fotocópia Simples do Bilhete de Identidade e do Cartão
de Contribuinte;
10.2- Fotocópia Simples do certificado das habilitações
literárias e/ou profissionais exigidas;
10.3- Declaração do candidato, sob compromisso de honra,
como reúne todos os requisitos gerais e especiais de admissão ao
concurso;
10.4 - Declaração passada pelos serviços a que os candidatos
se achem vinculada autenticada com selo branco ou carimbo, da
qual constem de maneira inequívoca, a existência e a natureza do
vínculo à função pública, a categoria de detêm e o tempo de
10.5 - serviço efectivo nessa categoria, na carreira e na função
pública, se for caso disso;
10.6- Curriculum Vitae detalhado, em papel formato A 4,
onde constam os seguintes elementos: dados pessoais;
habilitações literárias; habilitações profissionais (especializações, estágios, seminários, acções de formação, etc.); experiência
profissional, explicitando nomeadamente as diversas categorias
possuídas pelos candidatos (com indicação dos respectivos
vínculos, bem como as datas do início e termo das funções
relativamente a cada uma delas); a indicação dos serviços onde
os candidatos têm exercido funções e a descrição das funções
com mais interesse para o lugar a que se candidatam; quaisquer
outros elementos que os candidatos entendam dever apresentar
por serem relevantes para apreciação do seu mérito.
11 - Os candidatos pertencentes aos quadros de pessoal da
Secretaria Regional do Recursos Humanos ficam dispensados da
entrega do documento referido na alínea d) do ponto 10 do
presente aviso, desde que o mesmo se encontre arquivado no
processo individual.

7 - A relação dos candidatos e a lista de classificação final
serão afixadas na Direcção Regional do Trabalho, Rua João
Gago n.º 4 - 2.º andar no Funchal.

12 - Anão apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos de admissão exigíveis nos termos do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho e constantes do presente aviso de
abertura, determina a exclusão do concurso, nos termos do n.º 7
do artigo 31.º do referido diploma.

8 - As candidaturas poderão ser formalizadas, durante o prazo
de abertura de concurso, mediante requerimento em papel
formato A4 de cor clara, dirigido ao Excelentíssimo Senhor
Secretário Regional dos Recursos Humanos e entregues

13 - Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer dos
candidatos, em caso de dúvidas sobre a situação que descrevam,
a apresentação de documentos comprovativos das suas
declarações.
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14 - O estágio rege-se pelo regulamento de estágio aprovado
pelo Despacho Normativo n.º 6/96, de 6 de Fevereiro, publicado
JORAM, I Série, n.º 26, de 11 de Março:
14.1- O estágio far-se-á em regime de comissão de serviço
extraordinário, caso o candidato já possua nomeação definitiva
na função pública, ou de contrato administrativo de provimento,
nos casos restantes.
14.2- O Júri do concurso será o Júri do Estágio.
15 - O Júri o terá a seguinte composição:
Presidente:
- Dr.ª Rute Alexandra Gouveia Parreira Correia Coelho,
Técnica Superior de 1.ª Classe do Serviço de Igualdade,
Assuntos Comunitários Laborais e Documentação da Direcção
Regional do Trabalho.
Vogais efectivos:
- Dr.ª Maria Fátima Sousa Aveiro Freitas, Assessora Principal
do Serviço de Igualdade, Assuntos Comunitários Laborais e
Documentação da Direcção Regional do Trabalho;
- Dr. António Augusto Gonçalves da Silva, Técnico Superior
de 2.ª classe da Direcção Regional do Trabalho..
Vogais suplentes:
- Dr. João António Baptista Dionísio, Técnico Superior de 1.ª
classe do Serviço de Igualdade, Assuntos Comunitários Laborais
e Documentação da Direcção Regional do Trabalho;
- Dr.ª Ana Isabel dos Santos Catanho Câmara - Técnica
Superior de 1.ª classe da Direcção Regional do Trabalho.
Nas faltas e impedimentos o Presidente do Júri será
substituído pelo primeiro vogal efectivo.
16 - Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes:
Prova teórica de conhecimentos gerais e específicos, de
forma oral de natureza teórica/prática, de acordo com o
enunciado, respectivamente, Despacho n.º 269-A/2000, de 10 de
Outubro, publicado no JORAM, II Série, n.º 206 de 26 de
Outubro de 2000 rectificado pelo JORAM, II Série, 2.º
suplemento, n.º 217 de 13 de Novembro e do de Despacho
conjunto das Secretarias Regional do Plano e da Coordenação e
dos Recursos Humanos de 30 de Julho de 1999, publicado no
JORAM, II Série, n.º 149 de 4 de Agosto de 1999, com duração
de 30 minutos:
Aprova de conhecimentos gerais e específicos versará sobre
as seguintes matérias:
1) Conhecimentos da Estrutura orgânica da Secretaria
Regional dos Recursos Humanos, órgãos e competências;
2) Estrutura orgânica da Direcção Regional do Trabalho e
suas competências;
3) Domínio da língua portuguesa, designadamente, através
da interpretação de textos e desenvolvimento de assuntos;
4) Conhecimentos de aritmética ou matemática;
5) Direitos e deveres da função pública:
a) Acesso à função pública;
b) Formas de constituição, extinção e modificação da relação
jurídica de emprego na Administração Pública;
c) Regime jurídico dos horários de trabalho na Administração
Pública;
d) Estrutura das carreiras da função pública;
e) Regime do direito a férias, faltas e licenças dos
funcionários e agentes;
f)Estatuto remuneratório do funcionalismo público;
g) Instrumentos de mobilidade dos funcionários e agentes;
h)Regime do exercício de funções públicas:
incompatibilidades e acumulações legalmente permitidas.
6) Deontologia profissional:
a) Deveres gerais dos funcionários e agentes;
b) Responsabilidade disciplinar, designadamente, os seus
pressupostos, limites e exclusão;
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c) Tipologia das infracções e penas disciplinares;
d) Adeontologia do serviço público e a protecção dos direitos
e interesses dos cidadãos.
7) Competências da Comissão Regional para a Igualdade no
Trabalho e no Emprego;
8) Conhecimentos do Plano Regional para a Igualdade e não
discriminação em função do sexo.
17 - Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva formula classificativa, constam de actas das reuniões
do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos
sempre que solicitadas.
As provas serão classificadas numa escala de 0 a 20 valores,
resultando da média aritmética simples das classificações obtidas
na aplicação dos métodos de selecção.
18 - As falsas declarações são punidas nos termos da lei
penal.
19 - Este concurso reger-se-á pelo Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho e de Julho e Decreto Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, adaptado à Região
Autónoma da Madeira pelo Decreto Regulamentar Regional
n.º 23/99/M, de 26 de Agosto.
20 - Em caso de empate será aplicado o previsto no n.º 3 do
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 03 de Fevereiro,
aplicado à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 25/2001/M, de 24 de Agosto:
“3- Nos concursos em que o número de lugares a preencher seja de
um ou dois, o candidato com deficiência tem preferência em igualdade
de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência
legal.”.

21- Legislação necessária para a realização da prova de
conhecimentos gerais e específicos:
- Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2001/M - Estrutura
orgânica da Secretaria Regional dos Recursos Humanos;
- Decreto Regulamentar Regional n.º 13/2001/M - Estrutura
orgânica da Direcção Regional do Trabalho;
- Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho - Princípios gerais em
matéria de emprego público, remunerações e gestão de pessoal
na administração pública;
- Decreto-Lei n.º 427/89, de 07 de Dezembro, adaptado à
Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Regulamentar
Regional n.º 2/90/M, de 02 de Março, alterado pelos Decretos-Leis n.º 407/91 de 17 de Outubro e n.º 218/98, de 17 de Julho - Regime de constituição, modificação e extinção da relação
jurídica de emprego na Administração Pública;
- Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro - Estatuto disciplinar
dos funcionários e agentes da Administração Central, Regional e
Local.
- Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto, e pelos Decretos-Leis n.º 70-A/2000, de 05 de Maio e n.º 157/2001, de 11 de Maio - Regime
de férias, faltas e licenças;
- Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto - Duração e horário
de trabalho na Administração Pública;
- Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 420/91, de 29 de
Outubro, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado
pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho adaptado à Região Autónoma
da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º 23/99/M, de
26 de Agosto - Regime Geral de estruturação de Carreiras da
Administração Pública;
- Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à Região
Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 6/2007/M, de 12 de Janeiro;
- Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto - Aprova o Código do
Trabalho;
- Lei n.º 35/2004, de 29 de Julho - Regulamenta a Lei
n. 99/2003 de 27 de Agosto que aprovou o código do Trabalho.
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Secretaria Regional dos Recursos Humanos aos 18 de
Novembro de 2008.
O CHEFE DE GABINETE, Maria João Delgado
SECRETARIAREGIONALDAEDUCAÇÃO E CULTURA
DIRECÇÃO REGIONALDE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

Aviso
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa de 2008/08/29, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 46/2008, de 07/05, do
Secretário Regional de Educação e Cultura, publicado no JORAM
n.º 102, II Série de 29/05/2008, foi autorizado a transferência da
Assistente de Acção Educativa Nível 1, MARIA LÍDIA FREITAS
SOUSA, do quadro de vinculação de pessoal não docente da área
escolar de Santana, afecta à Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico
com Unidades de Educação Pré-Escolar de São Roque do Faial,
para o quadro de pessoal da Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos
do Porto da Cruz, ficando posicionada no 1.º escalão, índice 199,
com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2008.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa de 2008/08/29, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 46/2008, de 07/05, do
Secretário Regional de Educação e Cultura, publicado no JORAM
n.º 102, II Série de 29/05/2008, foi autorizado a transferência da
Cozinheira, LUZ MARINA DA SILVA LOPES, do quadro de
vinculação de pessoal não docente da área escolar do Funchal,
afecta à Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico com Unidades de
Educação Pré-Escolar do Galeão, para o quadro de vinculação de
pessoal não docente da área escolar de Câmara de Lobos, afecta
à Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico com Unidades de
Educação Pré-Escolar da Lourencinha, ficando posicionada no
1.º escalão, índice 142, com efeitos a partir de 1 de Setembro de
2008.
Não carece de fiscalização prévia da S.R.T.C..
Funchal, 11 de Novembro de 2008.
O DIRECTOR REGIONALDE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA, Jorge
Manuel da Silva Morgado
Aviso
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa de 2008/09/01, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 46/2008, de 7 de Maio,
do Secretário Regional de Educação e Cultura, publicado no
JORAM n.º 102, II Série de 29 de Maio, foi autorizada a
transferência do Assistente de Administração Escolar Principal,
Marco Paulo Barreto Rodrigues, do quadro de vinculação de
pessoal não docente da área escolar de Câmara de Lobos, afecto
à Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar do Ribeiro de
Alforra, para o quadro de pessoal da Escola Básica e Secundária
do Carmo, com efeitos a 1 de Setembro 2008.
Não carece de fiscalização prévia da S.R.T.C..
Funchal, 14 de Novembro de 2008.
O DIRECTOR REGIONALDE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA, Jorge
Manuel da Silva Morgado
Aviso
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 2008/10/31, no uso da delegação de competências
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previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 46/2008, de 07/05, do
Secretário Regional de Educação e Cultura, publicado no
JORAM n.º 102, II Série de 29/05/2008, foi autorizado a
transferência da Cozinheira Principal, MARIA IVONE JESUS
MENDONÇA GONÇALVES, do quadro de vinculação de pessoal
não docente da área escolar de Machico, afecta à Escola do 1.º
Ciclo do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar
de Serrado, para o quadro de pessoal da Escola Básica dos 1.º, 2.º
e 3.º Ciclos do Porto da Cruz, ficando posicionada no 1.º escalão,
índice 194, com efeitos a partir de 1 de Novembro de 2008.
Não carece de fiscalização prévia da S.R.T.C..
Funchal, 17 de Novembro de 2008.
O DIRECTOR REGIONALDE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA, Jorge
Manuel da Silva Morgado
INSTITUTO DO DESPORTO

Anúncio de concurso
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DAENTIDADE ADJUDICANTE
Designação da entidade adjudicante: Região Autónoma da Madeira
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Instituto do Desporto da Região Autónoma da
Madeira (IDRAM)
Endereço: Rua Dr. Pita, Edifício Magnólia, bloco Ac/v
Código postal: 9004 551
Localidade: Funchal
Telefone: 00351 291700730
Fax: 00351 291762585
Endereço Electrónico: idram@idram.pt
2 - OBJECTO DE CONTRATO
Designação do contrato: Prestação de Serviços de manutenção dos sistemas
AVAC e tratamento de águas das piscinas e instalações desportivas sob tutela do
IDRAM e ar condicionado da sede
Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)
Objecto principal
Vocabulário principal: 50800000
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS
O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não
O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico: Não
É utilizado um leilão electrónico: Não
É adoptada uma fase de negociação: Não
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES:
Não
6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
Instalações desportivas sob tutela do IDRAM e sede
7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
Restantes contratos
Prazo contratual de 12 meses a contar da celebração do contrato
9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS
PROPOSTAS
9.1 - Consulta das peças do concurso
Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as
peças do concurso para consulta dos interessados: IDRAM
Endereço desse serviço: Rua Dr. Pita, n.º 18 Edifício Magnólia, bloco Ac/v
Código postal: 9004 551
Localidade: Funchal
Telefone: 00351 291700730
Fax: 00351 291762585
Endereço Electrónico: idram@idram.pt
9.2 - Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de
apresentação das propostas
Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante: (não aplicável) Os
interessados poderão solicitar cópia das peças do procedimento até dez dias antes
do termo do prazo para a entrega das propostas, mediante o pagamento prévio dos
respectivos custos, as quais lhes devem ser entregues ou enviadas no prazo
máximo de três dias a contar da data de recepção do pedido.
Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso: 50,00 (cinquenta euros)
10 - PRAZO PARAAPRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS VERSÕES
INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE DE UM SISTEMA DE
AQUISIÇÃO DINÂMICO
Até às 17:00 do 48 .º dia a contar da data de envio do presente anúncio
11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A
MANTER AS RESPECTIVAS PROPOSTAS
66 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas
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12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO
Mais baixo preço
13 - DISPENSADE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: Não
14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO
ADMINISTRATIVO
Designação: Secretaria Regional de Educação e Cultura da Região Autónoma da
Madeira
Endereço: Palácio do Governo
Avenida Zarco
Código postal: 9004-527
Localidade: Funchal
Telefone: 00351 291202600
Fax: 00351 291202609
Endereço Electrónico: madeira-edu.pt
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA
REPÚBLICA
17/11/2008
16 - O PROCEDIMENTO AQUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É
PUBLICITADO NO JORNAL OFICIALDA UNIÃO EUROPEIA: Sim
17 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Caso o contrato seja celebrado antes do dia 1 de Fevereiro de 2009, a prestação
de serviços só se inicia nesta data.
18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO
PRESIDENTEDO IDRA M, Carlos Norberto Catanho José

SECRETARIAREGIONAL DO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS

Despacho n.º 95/2008
Considerando o Decreto Regulamentar Regional
n.º 20/2008/M, de 8 de Setembro, que instituiu as bases da
orgânica da Direcção Regional de Desenvolvimento Rural que
resulta da fusão da anterior Direcção Regional de Agricultura e
Desenvolvimento Rural com a Direcção Regional de Veterinária.
Considerando que a Direcção Regional de Veterinária foi
extinta pelo diploma supra citado e que o respectivo quadro de
pessoal transita a Direcção Regional de Agricultura e
Desenvolvimento Rural, e é integrado em igual categoria e
carreira ou em categoria e carreira equivalente, com a mesma
área funcional e para o escalão a que corresponde o mesmo
índice remuneratório ou, quando não se verifique coincidência
de índice, para o escalão de índice imediatamente superior da
estrutura da categoria para que se processa a transição.
Considerando o n.º 3 do artigo 7.º do mesmo diploma que
estabelece que a transição e integração do pessoal referido
anteriormente efectivar-se-á com a elaboração e publicação de
lista nominativa aprovada por despacho do membro do Governo
Regional da tutela.
Nestes termos, manda o Secretário Regional do Ambiente e
dos Recursos Naturais, aprovar o seguinte:
1 - A lista nominativa do pessoal da extinta Direcção
Regional de Veterinária que transita para o quadro de pessoal da
Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural é a
constante do Anexo I ao presente Despacho.
2 - O presente Despacho entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação.
Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais,
aos 17 de Outubro de 2008.
O SECRETÁRIO REGIONAL DO AMBIENTE E
NATURAIS, Manuel António Rodrigues Correia
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RECURSOS

Anexo ao Despacho n.º 95/2008
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autorizada a renovação da licença sem vencimento por um ano,
de António Carlos Clavel Perestrelo, Técnico Profissional de 1.ª
classe, do quadro de pessoal do Gabinete do Secretário Regional
do Ambiente e dos Recursos Naturais, com efeitos a partir do dia
1 de Novembro de 2008.
(Isento de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira
do Tribunal de Contas).

Aviso
Por despacho de Sua Excelência o Secretário Regional do
Ambiente e dos Recursos Naturais, de 31 de Outubro, foi

Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, no
Funchal, aos 31 de Outubro de 2008.
O CHEFE DE GABINETE, José Miguel 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.

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

Divisão do Jornal Oficial
Divisão do Jornal Oficial
Número 181952/02

Preço deste número:

2,41 (IVA incluído)

