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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
GABINETE DE GESTÃO DA LOJA DO CIDADÃO DA MADEIRA

Aviso
Em conformidade com o disposto no n.º 3 do Artigo 95.º do
Decreto-Lei, n.º 100/99, de 31 de Março, informam-se os
interessados que a lista de antiguidade dos funcionários do
quadro de pessoal do Gabinete de Gestão da Loja do Cidadão da
Madeira, com referência a 31 de Dezembro de 2008, se encontra
afixada no Edifício Arriaga n.º 42B, 3.º andar sala 3.2.
Nos termos do artigo 96.º do mesmo diploma, da organização
da lista cabe reclamação, a deduzir no prazo de 30 dias
consecutivos a contar da data da sua publicação.
Gabinete de Gestão da Loja do Cidadão da Madeira, a 30 de
Janeiro de 2009.
O DIRECTOR, João Luís Lomelino de Freitas
SECRETARIAREGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL
DIRECÇÃO REGIONALDE EDIFÍCIOS PÚBLICOS

Anúncio de concurso
CONCURSO PÚBLICO n.º 18/2008
“PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO E PISCINAANEXA À ESCOLA
BÁSICA DO ESTREITO DE CÂMARADE LOBOS”
SECÇÃO I - ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO: Região
Autónoma da Madeira, Secretaria Regional do Equipamento Social (Direcção
Regional de Edifícios Públicos), Gabinete de Contratação Pública, Rua Dr. Pestana
Júnior,6,C.P.-9064 - 506 Funchal. Tel.: (351)291207200.Fax:(351)291207385.
Endereço Internet (URL):www.sres.pt Correio Electrónico: gcp.sres@gov-madeira.pt
SECÇÃO IV -PROCESSO
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos
documentos: 17/03/2009.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
24/03/2009, Hora: 17:00.
IV.3.8) Condições de abertura das propostas
Data, hora e lugar: 25/03/2009 - 10:00 Local indicado em I.1.
SECÇÃO VI - INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
Avisa-se todos os interessados que foram prestados esclarecimentos no âmbito do
concurso público n.º18/2008 - Pavilhão Gimnodesportivo e Piscina Anexa à Escola
Básica do Estreito de Câmara de Lobos, encontrando-se a respectiva cópia junto
ao processo patente.
Anteriores anúncios publicados em Jornal Oficial da União Europeia, S145, de 29
de Julho de 2008 e S247 de 19 de Dezembro de 2008, Diário da República, 2.ª
Série, n.º 145, de 29 de Julho de 2008 e n.º 243, de 17 de Dezembro de 2008 e
Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, 2.ª Série, n.º 141, de 25 de Julho
de 2008 e n.º 241, de 18 de Dezembro de 2008.
VI.5) DATADE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO -30/01/2009.
Secretaria Regional do Equipamento Social, 30 de Janeiro de 2009.
O CHEFEDE GABINETE, João Ricardo Luís dos

SECRETARIAREGIONALDAEDUCAÇÃO E CULTURA
DIRECÇÃO REGIONALDE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

Aviso
Nos termos do n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º51/2005, de 30 de
Agosto, adaptado à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de Abril com a

redacção dada pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 27/2006/M, de 14 de Julho, torna-se público que, por
despacho do Secretário Regional de Educação e Cultura de 20 de
Janeiro de 2009 foi autorizada a abertura de procedimento
concursal para preenchimento do cargo de direcção intermédia
de 1.º grau -Director de Serviços abaixo referido:
1 - Serviço a que se destina: Direcção de Serviços de
Tecnologias Educativas.
2 - Local: Direcção Regional de Educação - Secretaria
Regional de Educação e Cultura.
3 - Área de actuação/atribuições: As previstas no artigo 4.º da
Portaria 209/2008 de 3 de Dezembro, publicado no JORAM, I
série, n.º 150.
4 - Requisitos legais de provimento - funcionários dotados de
competência técnica e aptidão para o exercício de funções de
Direcção, coordenação e controlo que reúnam, cumulativamente
os seguintes requisitos:
a) 6 Anos de experiência na Carreira Técnico Superior ou
equiparada;
b) Licenciatura;
5 - Perfil pretendido:
a) Licenciatura em Biologia;
b) Experiência e formação comprovada nas áreas das
tecnologias de informação e comunicação.
6 - Os requerimentos de admissão dos candidatos deverão ser
entregues pessoalmente ou remetidos pelo correio com aviso de
recepção, dentro do prazo de 10 dias úteis contados da data de
publicação do presente aviso no Jornal Oficial da RAM à
Direcção Regional de Educação -Secretaria Regional de
Educação e Cultura, Edifício D. João - Rua Cidade do Cabo,
n.º 38 - 9050-047 Funchal e deverão, sob pena de exclusão,
identificar o presente processo de selecção e serem instruídos
com os seguintes documentos:
a) Curriculum Vitae detalhado;
b) Fotocópia do Certificado de Habilitações Literárias;
c) Declaração passada pelos serviços a que os candidatos se
achem vinculados, autenticada com selo branco ou carimbo em
uso nos serviços, da qual conste a existência do vinculo à função
pública, a categoria que detém e o tempo de serviço efectivo
nessa categoria, na carreira, e na função pública e respectivas
classificações de serviço.
7 - Métodos de Selecção:
Os métodos de selecção a utilizar serão a Avaliação
Curricular e Entrevista Pública de Selecção.
7.1 - Na avaliação curricular serão obrigatoriamente
considerados e ponderados, de acordo com as exigências da
função:
a) Aexperiência profissional geral;
b) A experiência profissional específica nas áreas das
tecnologias de informação e comunicação.
c) Aexperiência de planeamento e coordenação;
d) Aformação profissional.
7.2 - Os critérios de apreciação e pontuação da avaliação
curricular e da entrevista pública de selecção, bem como o
sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa constam das actas de reuniões do júri do
procedimento concursal, sendo as mesmas facultadas aos
candidatos sempre que solicitadas.
7.3 - Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de
selecção serão classificados na escala de 0 a 20 valores.
8 - Composição do Júri:

II

3 de Fevereiro de 2009

3

Número 23

Presidente:
- José Eduardo Magalhães Alves, Chefe de Gabinete do
Secretário Regional de Educação e Cultura.
Vogais Efectivos:
- João Manuel Almeida Estanqueiro, Director de Serviços de
Recursos Humanos Docentes da Direcção Regional de
Administração Educativa;
- Rui Anacleto Mendes Alves, Director Regional de
Educação.
Vogais Suplentes:
- Manuel Nunes André, Subdirector Regional de Educação;
- Nadina Cristina Gonçalves Pereira Mota, Director de
Serviços da Educação Pré-Escolar e do Ensino Básico da
Direcção Regional de Educação.
Direcção Regional de Administração Educativa, 26 de
Janeiro de 2009.
O DIRECTOR REGIONALDE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA, Jorge
Manuel da Silva Morgado
Aviso
Nos termos do n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º51/2005, de 30 de
Agosto, adaptado à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de Abril com a
redacção dada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2006/M,
de 14 de Julho, torna-se público que, por despacho do Secretário
Regional de Educação e Cultura de 20 de Janeiro de 2009 foi
autorizada a abertura de procedimento concursal para
preenchimento do cargo de direcção intermédia de 1.º grau -Director de Serviços abaixo referido:
1 - Serviço a que se destina: Direcção de Serviços de
Educação de Educação Pré-Escolar e do Ensino Básico.
2 - Local: Direcção Regional de Educação - Secretaria
Regional de Educação e Cultura.
3 - Área de actuação/atribuições: As previstas no artigo 4.º da
Portaria 209/2008 de 3 de Dezembro, publicado no JORAM, I
série, n.º 150.
4 - Requisitos legais de provimento - funcionários dotados de
competência técnica e aptidão para o exercício de funções de
Direcção, coordenação e controlo que reúnam, cumulativamente
os seguintes requisitos:
a) 6 Anos de experiência na Carreira Técnico Superior ou
equiparada;
b) Licenciatura;
5 - Perfil pretendido:
a) Licenciatura em História;
b) Experiência e formação comprovada nas áreas
educação pré-escolar e do ensino básico.

uso nos serviços, da qual conste a existência do vinculo à função
pública, a categoria que detém e o tempo de serviço efectivo
nessa categoria, na carreira, e na função pública e respectivas
classificações de serviço.
7 - Métodos de Selecção:
Os métodos de selecção a utilizar serão a Avaliação
Curricular e Entrevista Pública de Selecção.
7.1 - Na avaliação curricular serão obrigatoriamente
considerados e ponderados, de acordo com as exigências da
função:
a) Aexperiência profissional geral;
b) A experiência profissional específica nas áreas da
educação pré-escolar e do ensino básico.
c) Aexperiência de planeamento e coordenação;
d) Aformação profissional.
7.2 - Os critérios de apreciação e pontuação da avaliação
curricular e da entrevista pública de selecção, bem como o
sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa constam das actas de reuniões do júri do
procedimento concursal, sendo as mesmas facultadas aos
candidatos sempre que solicitadas.
7.3 - Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de
selecção serão classificados na escala de 0 a 20 valores.
8 - Composição do Júri:
Presidente:
- José Eduardo Magalhães Alves, Chefe de Gabinete do
Secretário Regional de Educação e Cultura.
Vogais efectivos:
- João Manuel Almeida Estanqueiro, Director de Serviços de
Recursos Humanos Docentes da Direcção Regional de
Administração Educativa;
- Rui Anacleto Mendes Alves, Director Regional de
Educação.
Vogais suplentes:
- Manuel Nunes André, Subdirector Regional de Educação;
- João Manuel Ribeiro da Costa e Silva, Director de Serviços
do Ensino Superior da Direcção Regional de Educação.
Direcção Regional de Administração Educativa, 26 de
Janeiro de 2009.
O DIRECTOR REGIONALDE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA, Jorge
Manuel da Silva Morgado
Aviso

da

6 - Os requerimentos de admissão dos candidatos deverão ser
entregues pessoalmente ou remetidos pelo correio com aviso de
recepção, dentro do prazo de 10 dias úteis contados da data de
publicação do presente aviso no Jornal Oficial da RAM à
Direcção Regional de Educação -Secretaria Regional de
Educação e Cultura, Edifício D. João - Rua Cidade do Cabo,
n.º 38 - 9050-047 Funchal e deverão, sob pena de exclusão,
identificar o presente processo de selecção e serem instruídos
com os seguintes documentos:
a) Curriculum Vitae detalhado;
b) Fotocópia do Certificado de Habilitações Literárias;
c) Declaração passada pelos serviços a que os candidatos se
achem vinculados, autenticada com selo branco ou carimbo em

Nos termos do n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º51/2005, de 30 de
Agosto, adaptado à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de Abril com a
redacção dada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2006/M,
de 14 de Julho, torna-se público que, por despacho do Secretário
Regional de Educação e Cultura de 20 de Janeiro de 2009 foi
autorizada a abertura de procedimento concursal para
preenchimento do cargo de direcção intermédia de 1.º grau -Director de Serviços abaixo referido:
1 - Serviço a que se destina: Direcção de Serviços do Ensino
Secundário.
2 - Local: Direcção Regional de Educação -Secretaria
Regional de Educação e Cultura.

II

4

3 de Fevereiro de 2009

Número 23

3 -Área de actuação/atribuições: As previstas no artigo 4.º da
Portaria 209/2008 de 3 de Dezembro, publicado no JORAM, I
série, n.º 150.

- Nadina Cristina Gonçalves Pereira Mota, Director de
Serviços da Educação Pré-Escolar e do Ensino Básico da
Direcção Regional de Educação.

4 - Requisitos legais de provimento - funcionários dotados de
competência técnica e aptidão para o exercício de funções de
Direcção, coordenação e controlo que reúnam, cumulativamente
os seguintes requisitos:
a) 6 Anos de experiência na Carreira Técnico Superior ou
equiparada;
b) Licenciatura;

Direcção Regional de Administração Educativa, 26 de
Janeiro de 2009.

5 - Perfil pretendido:
a) Licenciatura em História;
b) Experiência e formação comprovada na área de ensino
secundário.
6 -Os requerimentos de admissão dos candidatos deverão ser
entregues pessoalmente ou remetidos pelo correio com aviso de
recepção, dentro do prazo de 10 dias úteis contados da data de
publicação do presente aviso no Jornal Oficial da RAM à
Direcção Regional de Educação -Secretaria Regional de
Educação e Cultura, Edifício D. João - Rua Cidade do Cabo,
n.º 38 - 9050-047 Funchal e deverão, sob pena de exclusão,
identificar o presente processo de selecção e serem instruídos
com os seguintes documentos:
a) Curriculum Vitae detalhado;
b) Fotocópia do Certificado de Habilitações Literárias;
c) Declaração passada pelos serviços a que os candidatos se
achem vinculados, autenticada com selo branco ou carimbo em
uso nos serviços, da qual conste a existência do vinculo à função
pública, a categoria que detém e o tempo de serviço efectivo
nessa categoria, na carreira, e na função pública e respectivas
classificações de serviço.
7 - Métodos de Selecção:
Os métodos de selecção a utilizar serão a Avaliação
Curricular e Entrevista Pública de Selecção.
7.1 - Na avaliação curricular serão obrigatoriamente
considerados e ponderados, de acordo com as exigências da
função:
a) Aexperiência profissional geral;
b) A experiência profissional específica na área de ensino
secundário.
c) Aexperiência de planeamento e coordenação;
d) Aformação profissional.
7.2 - Os critérios de apreciação e pontuação da avaliação
curricular e da entrevista pública de selecção, bem como o
sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa constam das actas de reuniões do júri do
procedimento concursal, sendo as mesmas facultadas aos
candidatos sempre que solicitadas.
7.3 - Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de
selecção serão classificados na escala de 0 a 20 valores.
8 - Composição do Júri:
Presidente:
- José Eduardo Magalhães Alves, Chefe de Gabinete do
Secretário Regional de Educação e Cultura.
Vogais efectivos:
- João Manuel Almeida Estanqueiro -Director de Serviços de
Recursos Humanos Docentes da Direcção Regional de
Administração Educativa.
- Rui Anacleto Mendes Alves -Director Regional de
Educação;
Vogais suplentes:
Manuel Nunes André, Subdirector Regional de Educação;

O DIRECTOR REGIONALDE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA, Jorge
Manuel da Silva Morgado
Aviso
Nos termos do n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º51/2005, de 30 de
Agosto, adaptado à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de Abril com a
redacção dada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2006/M,
de 14 de Julho, torna-se público que, por despacho do Secretário
Regional de Educação e Cultura de 20 de Janeiro de 2009 foi
autorizada a abertura de procedimento concursal para
preenchimento do cargo de direcção intermédia de 1.º grau -Director de Serviços abaixo referido:
1 - Serviço a que se destina: Direcção de Serviços do
Gabinete do Ensino Superior.
2 - Local: Direcção Regional de Educação -Secretaria
Regional de Educação e Cultura.
3 - Área de actuação/atribuições: As previstas no artigo 4.º da
Portaria 209/2008 de 3 de Dezembro, publicado no JORAM, I
série, n.º 150.
4 - Requisitos legais de provimento - funcionários dotados de
competência técnica e aptidão para o exercício de funções de
Direcção, coordenação e controlo que reúnam, cumulativamente
os seguintes requisitos:
a) 6 Anos de experiência na Carreira Técnico Superior ou
equiparada;
b) Licenciatura;
5 - Perfil pretendido:
a) Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas;
b) Experiência e formação comprovada na área do ensino
superior.
6 - Os requerimentos de admissão dos candidatos deverão ser
entregues pessoalmente ou remetidos pelo correio com aviso de
recepção, dentro do prazo de 10 dias úteis contados da data de
publicação do presente aviso no Jornal Oficial da RAM à
Direcção Regional de Educação -Secretaria Regional de
Educação e Cultura, Edifício D. João - Rua Cidade do Cabo,
n.º 38 - 9050-047 Funchal e deverão, sob pena de exclusão,
identificar o presente processo de selecção e serem instruídos
com os seguintes documentos:
a) Curriculum Vitae detalhado;
b) Fotocópia do Certificado de Habilitações Literárias;
c) Declaração passada pelos serviços a que os candidatos se
achem vinculados, autenticada com selo branco ou carimbo em
uso nos serviços, da qual conste a existência do vinculo à função
pública, a categoria que detém e o tempo de serviço efectivo
nessa categoria, na carreira, e na função pública e respectivas
classificações de serviço.
7 - Métodos de Selecção:
Os métodos de selecção a utilizar serão a Avaliação
Curricular e Entrevista Pública de Selecção.
7.1 - Na avaliação curricular serão obrigatoriamente
considerados e ponderados, de acordo com as exigências da
função:
a) Aexperiência profissional geral;
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b) A experiência profissional específica na área do ensino
superior.
c) Aexperiência de planeamento e coordenação;
d) Aformação profissional.
7.2 - Os critérios de apreciação e pontuação da avaliação
curricular e da entrevista pública de selecção, bem como o
sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa constam das actas de reuniões do júri do
procedimento concursal, sendo as mesmas facultadas aos
candidatos sempre que solicitadas.
7.3 - Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de
selecção serão classificados na escala de 0 a 20 valores.
8 - Composição do Júri:
Presidente:
- José Eduardo Magalhães Alves, Chefe de Gabinete do
Secretário Regional de Educação e Cultura.
Vogais efectivos:
- João Manuel Almeida Estanqueiro, Director de Serviços de
Recursos Humanos Docentes da Direcção Regional de
Administração Educativa;
- Rui Anacleto Mendes Alves, Director Regional de
Educação.
Vogais suplentes:
- Manuel Nunes André, Subdirector Regional de Educação;
- Nadina Cristina Gonçalves Pereira Mota, Director de
Serviços da Educação Pré-Escolar e do Ensino Básico da
Direcção Regional de Educação.
Direcção Regional de Administração Educativa, 26 de
Janeiro de 2009.
O DIRECTOR REGIONALDE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA, Jorge
Manuel da Silva Morgado
DIRECÇÃO REGIONALDE EDUCAÇÃO ESPECIALE REABILITAÇÃO

Aviso
Nos termos do n.º 1 do artigo 109.º do Estatuto da Carreira
Docente, da Região Autónoma da Madeira, aprovado pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 6/2008/M, de 25 de Fevereiro,
conjugado com o artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99 de 31 de
Março, informa-se os interessados que as listas de antiguidade do
pessoal docente, com referência a 31 de Agosto de 2008,
encontram-se afixadas no átrio dos Serviços Administrativos
Centrais, desta Direcção Regional, à Rua de D. João, 57-Imaculado Coração de Maria - Funchal.
Direcção Regional de Educação Especial e Reabilitação, 28
de Janeiro de 2009.
A DIRECTORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
REABILITAÇÃO, Maria José de Jesus Camacho

E

SECRETARIAREGIONALDO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS

Despacho n.º 5/2009
Considerando a Portaria n.º 217/2008, de 17 de Dezembro,
que cria o Sistema de Aconselhamento Agrícola para a Região
Autónoma da Madeira (SAARAM), nos termos e para os efeitos
do disposto no Capítulo 3 do Título II do Regulamento (CE)
n.º 1782/2003, do Conselho de 29 de Setembro;

Considerando a necessidade de designar a composição da
comissão de acompanhamento do SAARAM, para proceder ao
acompanhamento e avaliação do SAARAM;
Nestes termos e para os efeitos do artigo 6.º da Portaria
n.º 217/2008, de 17 de Dezembro, determino, na qualidade de
autoridade regional de gestão do SAARAM, que a Comissão de
Acompanhamento do SAARAM (CA), é composta pelos
seguintes elementos:
a) Eng.º Bernardo Oliveira Melvill de Araújo, na qualidade
de elemento designado pela autoridade regional do SAARAM, o
qual preside;
b) Eng.ª Cristina Maria Almada Faria Bettencourt, na
qualidade de representante da Comissão de Acompanhamento da
Condicionalidade da Região Autónoma da Madeira;
c) Um representante a designar por cada entidade prestadora
de serviços de aconselhamento agrícola reconhecida ao abrigo
do n.º 1 do artigo 7.º da Portaria n.º 217/2008, de 17 de
Dezembro.
Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais,
aos 28 de Janeiro de 2009.
O SECRETÁRIO REGIONAL DO AMBIENTE E
NATURAIS, Manuel António Rodrigues Correia

DOS

RECURSOS

SECRETARIAREGIONALDOS ASSUNTOS SOCIAIS
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DASAÚDE E ASSUNTOS
SOCIAIS, IP-RAM

Aviso
Por despacho de Sua Excelência o Secretário Regional dos
Assuntos Sociais, de 26 de Janeiro de 2009:
Cláudia Carina Sousa Gouveia, Cristina Marta Freitas Reis,
José Miguel de Sousa Azevedo, Sérgia José Cruz Faria Luís,
Maria Fátima Bettencourt Alves dos Santos Jardim, Maria
Gorete Mendonça Barreto Pereira e Maria Leonarda Andrade
Catanho Faria, foram nomeados definitivamente, precedendo do
concurso, na categoria de Assistente Administrativo Principal, na
categoria de Assistente Administrativo, do Instituto de
Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM. (Processo
isento da fiscalização prévia da S.R.M.T.C.).
Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM, 29 de Janeiro de 2009.
O PRESIDENTE, Maurício Melim
Aviso
Por despacho de Sua Excelência o Secretário Regional dos
Assuntos Sociais, de 26 de Janeiro de 2009:
Ana Cristina Barcelos Pereira Coelho, Cláudia Susana
Escórcio Freitas Catanho, Dília Conceição Costa Silva, Fátima
Paz Ferreira Noronha, Maria Helena Gomes Freitas Santos,
Pedro Miguel Rodrigues Castro, Sandra Pestana Nóbrega e Sara
Sofia Rodrigues Teixeira Rebôlo, foram nomeados
definitivamente, precedendo do concurso, na categoria de
Assistente Administrativo Especialista, na carreira de Assistente
Administrativo do Instituto de Administração da Saúde e
Assuntos Sociais, IP-RAM. (Processo isento da fiscalização
prévia da S.R.M.T.C.).
Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM, 29 de Janeiro de 2009.
O PRESIDENTE, Maurício Melim
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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:

1,81 (IVA incluído)

