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SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Declaração de retificação n.º 39/2017

Por se ter verificado lapso no ponto 10 do aviso
n.º 415/2016, publicado no JORAM, II Série, n.º 225, de 27
de dezembro de 2016, é o mesmo alterado nos seguintes
termos:
Onde se lê:
“10. Ordenação final (OF): A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento resultará da
média aritmética ponderada das classificações quantitativas dos métodos de seleção aplicáveis em cada
caso, que será expressa na escala de 0 a 20 valores e
será efetuada através da seguinte fórmula:

va da mobilidade interna na categoria, nos termos do disposto no artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, à Assistente Técnica Natalie de Agrela, do mapa de pessoal da
Direção Regional de Educação, para o mapa de pessoal da
área escolar da Ponta do Sol, afeta à Escola Básica do 1.º
ciclo com Pré-Escolar de Lombo de São João, com efeitos a
1 de setembro de 2017.
Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da
Madeira do Tribunal de Contas
Funchal, 28 de agosto de 2017.
O DIRETOR REGIONAL, Carlos Alberto de Freitas de Andrade

OF = PCE (60%)+ AP (20%)+ EPS ( 20%) ou
OF = AC (60%) + EAC (20%) + EPS (20%). ”

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E
RECURSOS NATURAIS

Deve ler-se:
“10. Ordenação final (OF): A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento resultará da
média aritmética ponderada das classificações quantitativas dos métodos de seleção aplicáveis em cada
caso, que será expressa na escala de 0 a 20 valores e
será efetuada através da seguinte fórmula:

Edital n.º 15/2017

OF = PCE (60%)+ AP (25%) + EPS (15%) ou
OF = AC (60%) + EAC (25%) + EPS (15%).”
Secretaria Regional das Finanças e da Administração
Pública, 29 de agosto de 2017.
PEL’O CHEFE DO GABINETE, Maria José Araújo
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
DIREÇÃO REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO
Aviso n.º 400/2017
Por meu despacho de 22 de agosto de 2017, nos termos
do ponto 1.4 do Despacho de delegação de competências
n.º 240/2017, de 17 de maio, do Secretário Regional de
Educação, publicado no JORAM n.º 87 - Suplemento, II
Série, de 19 de maio, foi autorizada a consolidação definiti-

A Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais
faz público que foi requerida por JNA Indústria, Lda. a
utilização dos recursos hídricos referente a uma massa de
água afeta ao Domínio Público Marítimo, localizada entre a
Ponta da Galé (Calheta) e o Jardim do Mar, ao largo do
concelho da Calheta, para instalação de uma piscicultura
flutuante composta por 8 jaulas com cerca de 19,1 m de
diâmetro e 2 jaulas com cerca de 12,7 m de diâmetro, as
quais ocuparão uma área superficial de 2.545 m2, inseridos
na Zona de Interesse para a Aquicultura designada por JC2.
Assim, dando cumprimento ao disposto na alínea c) do
n.º 5 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
Maio, na sua última redação, entre 6 de setembro de 2017 e
18 de outubro de 2017, poderão ser exercidas as faculdades
previstas no mesmo.
Nesse sentido, os interessados poderão dirigir-se mediante requerimento à Direção Regional do Ordenamento do
Território e Ambiente, sita na Rua Dr. Pestana Júnior n.º 6,
9064–506 Funchal, ou através de fax ou via e-mail, podendo
ser utilizados o número 291 229 438 ou o endereço eletrónico drota@madeira.gov.pt.
Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais,
29 de agosto de 2017.
A CHEFE DE GABINETE, Júlia Lopes
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção
Regional da Administração da Justiça.
Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda ..................... € 15,91 cada
Duas laudas ................... € 17,34 cada
Três laudas .................... € 28,66 cada
Quatro laudas ................ € 30,56 cada
Cinco laudas ................. € 31,74 cada
Seis ou mais laudas ....... € 38,56 cada

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

A estes valores acresce o imposto devido.

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.

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

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

Preço deste número: € 1,22 (IVA incluído)

