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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E
RECURSOS NATURAIS

Despacho n.º 367/2017

Aviso n.º 402/2017

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos e dos artigos 44.º e ss do
Código do Procedimento Administrativo, delego no Diretor Regional para a Administração Pública do Porto
Santo os poderes para a prática de todos os atos no âmbito do procedimento de contratação pública designado
por: “RECONVERSÃO ENERGÉTICA DA PISCINA DO PORTO
SANTO”, nomeadamente: retificação de erros ou omissões
das peças do procedimento, pronuncia sobre eventuais
listas com identificação de erros e omissões detetados
pelos interessados, o ato de adjudicação, de aprovação da
minuta e de outorga do correspondente contrato, bem
como de todos os atos referentes à execução do contrato,
incluindo os poderes de modificação, resolução ou revogação e as competências relativas à liberação ou execução de cauções/quantias retidas.

Torna-se publico que por despacho de Sua Excelência a
Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais de 10 de
agosto de 2017, foi determinado a consolidação definitiva da
mobilidade da Técnica Superior da carreira Técnica Superior
Maria Josea Abreu Gaspar Barbeito, da Secretaria Regional de
Agricultura e Pescas, no sistema centralizado de gestão de
recursos humanos da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, ficando afeta ao Gabinete do Secretário Regional do Ambiente e Recursos Naturais, com efeitos a 11 de
agosto de 2017, mantendo o posicionamento remuneratório
detido na situação jurídica funcional de origem (posicionada
na 10ª posição remuneratória e no nível 45 da tabela remuneratória única), tendo sido o respetivo contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado celebrado a 10 de
agosto de 2017, com início a 11 de agosto de 2017.

Funchal, 4 de setembro de 2017.
O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL DA MADEIRA,
Miguel Filipe Machado de Albuquerque

(Está isento de fiscalização prévia da Secção Regional
da Madeira do Tribunal de Contas).
Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais,
22 de agosto de 2017.
A CHEFE DO GABINETE, Júlia Isabel Vieira 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)

