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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Édito n.º 1/2018
Projeto apresentado pela entidade denominada EEM - Empresa de Eletricidade da
Madeira, S.A., para o estabelecimento de uma ligação aérea simples a 30 KV, com
um comprimento de 571 metros, entre o túnel de águas da EEM e o túnel rodoviário
da Serra d'Água, no Sítio da Achada do Piquinho, freguesia e município de São Vicente.

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
Aviso n.º 159/2018
Autoriza a prorrogação da designação em comissão de serviço, da Terapeuta Ocupacional Especialista Maria Micaela Sousa Baltazar para exercer as funções de Coordenadora da área de terapêutica ocupacional da Direção Regional de Educação, com
efeitos a 1 de julho de 2018.

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
Aviso n.º 160/2018
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
com Carlos Miguel da Encarnação Gonçalves, autorizado por despacho de 25/06/2018
do Secretário Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, para ocupação de um posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior, na área de Eletrónica e Telecomunicações, no sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria
Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, afeto ao mapa de pessoal do Laboratório Regional de Engenharia Civil.
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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
DIREÇÃO REGIONAL DA ECONOMIA E TRANSPORTES
Édito n.º 1/2018

Processo n.º 001/2018/IE.SP.L
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.o do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de
1936, com redação dada pela Portaria n.º 344/89, de 13 de
maio, estará patente na Direção Regional da Economia e
Transportes (Direção dos Serviços da Energia), sita à Rua
do Seminário, n.º 21, 9000-022 Funchal e na Secretaria da
Câmara Municipal de São Vicente todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de quinze dias, a
contar da publicação deste édito no Jornal Oficial da Região
Autónoma da Madeira (JORAM), o projeto apresentado pela
EEM - Empresa de Eletricidade da Madeira, S.A., para o
estabelecimento de uma ligação aérea simples a 30 KV, com
um comprimento de 571 metros, entre o túnel de águas da
EEM e o túnel rodoviário da Serra d'Água, no Sítio da
Achada do Piquinho, freguesia e concelho de São Vicente.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto
deverão ser presentes na Direção Regional da Economia e
Transportes ou na Secretaria da referida Câmara Municipal,
dentro do citado prazo.
Direção Regional da Economia e Transportes, 28 de junho de 2018.
A DIRETORA REGIONAL, Isabel Catarina Jesus Abreu
Rodrigues
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
DIREÇÃO REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO
Aviso n.º 159/2018
Por meu despacho de 29 de junho de 2018, no uso da
competência delegada constante no ponto 1.7 do Despacho
de delegação de competências n.º 413/2017, de 26 de outubro do Secretário Regional de Educação, publicado no JO-

RAM n.º 186, Suplemento, II Série de 27 de outubro, foi
autorizada a prorrogação da designação em comissão de
serviço, à Terapeuta Ocupacional Especialista Maria Micaela Sousa Baltazar para exercer as funções de Coordenadora
da área de terapêutica ocupacional da Direção Regional de
Educação, com efeitos a 1 de julho de 2018, pelo período de
três anos.
Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da
Madeira do Tribunal de Contas.
Funchal, 10 de julho de 2018.
O DIRETOR REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO, António
José de Carvalho Lucas
SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS
Aviso n.º 160/2018
Torna-se público que, na sequência de procedimento concursal comum, foi celebrado contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado com Carlos Miguel da
Encarnação Gonçalves, autorizado por despacho de
25/06/2018 do Secretário Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, para ocupação de um posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior, na área de Eletrónica e Telecomunicações, no sistema centralizado de gestão de recursos
humanos da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, afeto ao mapa de pessoal do Laboratório Regional de
Engenharia Civil, sujeito a um período experimental de 180
dias, ficando o trabalhador posicionado na 2.ª posição remuneratória, a que corresponde o nível 15, na tabela remuneratória
única dos trabalhadores que exercem funções públicas, com
efeitos a 01 de julho de 2018.
(Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional
da Madeira do Tribunal de Contas).
Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas,
de 12 de julho de 2018.
A CHEFE DO GABINETE, Raquel Silva
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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
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Número 181952/02

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

