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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
Despacho conjunto n.º 15/2018
Considerando que a Direção Regional de Planeamento,
Recursos e Infraestruturas possui no seu mapa de pessoal
dois motoristas: o assistente operacional Arlindo da Conceição Gomes Ramos, o qual presta apoio à Divisão de Aprovisionamento, e o assistente operacional Rogério Gomes Berimbau, o qual está exclusivamente integrado na Divisão de
Manutenção no apoio à equipa de manutenção das infraestruturas sob a tutela da DRPRI.
Considerando que o coordenador especialista Emanuel
Timóteo Aguiar, no âmbito do desenvolvimento das suas
atribuições, necessita de se deslocar frequentemente às infraestruturas sob a tutela da DRPRI, com a finalidade de
realizar vistorias, fazer o levantamento das avarias e pertinência das mesmas, com o intuito de dar resposta em tempo
útil à resolução das mesmas.
Considerando que a imprevisibilidade das avarias decorrentes do funcionamento das infraestruturas, é incompatível
com a coordenação de um horário de visitas pré-definido de
forma a compatibilizar com a viatura afeta à equipa de manutenção.
Considerando que não é possível afetar exclusivamente
um motorista para acompanhar o coordenador especialista
no exercício das suas funções.
Considerando que o trabalhador Emanuel Timóteo de
Aguiar detém a carta de veículos B válida, e prestou o seu
assentimento na condução do referido veículo.
Nos termos do n.º 2 do artigo 1.º, n.º3 do artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 490/99, de 17 de novembro, adaptado à
Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo
Regional n.º 12/200/M, de 5 de julho, conjugado com a
alínea e) do artigo 81.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, é autorizada a permissão genérica de condução de
veículos ligeiros de passageiros ao coordenador especialista
Emanuel Timóteo Aguiar.
Funchal, 16 de março de 2018.
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Pedro
Miguel Amaro de Bettencourt Calado
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, Jorge Maria
Abreu de Carvalho
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Despacho n.º 145/2018
Nos termos do n.º 3 da Portaria n.º 99-A/2008, de 31 de
julho, alterada e republicada pela Portaria n.º 152/2015, de
28 de agosto, são homologados para vigorar na Região Autónoma da Madeira, a partir das 0 horas do dia 23 de abril de
2018 os seguintes preços máximos de venda ao público:
Gasolina super sem chumbo IO 95 .........€ 1,493 por litro

Gasóleo rodoviário ................................ € 1,238 por litro
Gasóleo colorido e marcado .................. € 0,758 por litro
Assinado, em 20 de abril de 2018.
O VICE-PRESIDENTE, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado
DIREÇÃO REGIONAL DA ECONOMIA E TRANSPORTES
Despacho n.º 146/2018
Despacho n.º 12/2018/DRET
1 - Nos termos do n.º 4 do artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 18/2015/M, de 26 outubro,
conjugado com art.º 42.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº
4/2015, de 7 de janeiro, designo como meu substituo, nas minhas ausências e impedimentos, o Técnico Superior licenciado Carlos Manuel Marques dos
Reis, na ausência deste, o Diretor de Serviços do
Comércio, licenciado Emanuel Cipriano Correia, na
ausência deste, a Chefe de Divisão da Qualidade, licenciada Natacha da Silva Monteiro da Câmara Pereira e na ausência dos anteriores, a Chefe de Divisão da Atividade Comercial, licenciada Ana Maria
de Barros de Faria.
2 - O presente despacho produz efeitos no dia seguinte
à data da sua publicação.
Funchal, 16 de abril de 2018.
A DIRETORA REGIONAL, Isabel Catarina Jesus Abreu
Rodrigues
SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS
Despacho n.º 147/2018
Despacho n.º 11/2018
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 109.º do Código
dos Contratos Públicos, conjugado com os artigos 44.º e
seguintes do Código do Procedimento Administrativo, delego, sem a faculdade de subdelegação, no Diretor Regional
de Estradas as competências que me estão atribuídas pelo
referido Código dos Contratos Públicos para a prática de
todos atos referentes à execução do contrato de empreitada
denominado “Estabilização da ER 102 – Ribeiro Serrão”.
Funchal, 13 de abril de 2018.
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS, Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves
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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)

