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SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA
Despacho n.º 167/2020
Considerando que o Decreto Regulamentar Regional
n.º 9/2019/M, de 31 de dezembro, aprovou a Orgânica da
Secretaria Regional de Economia (SREM);
Considerando que, nos termos da referida orgânica, o
Gabinete do Secretário Regional de Economia (GSREM)
assegura o apoio técnico e administrativo e o controlo
orçamental necessário ao exercício das competências do
Secretário Regional e ao funcionamento da SREM;
Considerando que, para o desenvolvimento cabal das
atribuições do GSREM, se torna necessário dotá-lo de uma
organização interna adequada;
Considerando que o Despacho n.º 105/2020, de 19 de
março, aprovou a estrutura flexível do GSREM, criando
unidades orgânicas flexíveis, nomeadamente, a Divisão
Financeira e Patrimonial (DFP), que tem por missão
assegurar de modo centralizado a execução orçamental dos
serviços da SREM;
Considerando que, nos termos do n.º 4 do artigo 3.º do
citado Despacho, a DFP é dirigida por um chefe de divisão,
cargo de direção intermédia de 2.º grau;
Considerando que, até ao provimento do cargo de
direção em apreço, urge assegurar o funcionamento do
respetivo serviço;
Considerando que a licenciada em Gestão e
Organização Hoteleira, Yaquelin Abreu Ladeira, Técnica
Superior, do Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM, possui os requisitos exigidos e o perfil indicado
para o exercício das funções inerentes ao cargo dirigente;
Considerando que, face às suas qualificações e
experiência profissional, conforme nota curricular em
anexo, é de toda a conveniência da administração que a
referida licenciada exerça o cargo de Chefe de Divisão da
Divisão Financeira e Patrimonial, do Gabinete do
Secretário Regional de Economia;
Considerando que, nos termos do disposto no n.º 5 do
artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M,
de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos
Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de
6 de julho, no caso de criação de serviços, o primeiro
provimento do cargo pode ser feito por escolha, em regime
de comissão de serviço, pelo período de um ano.
Ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 3.º do
Despacho n.º 105/2020, de 19 de março, e no n.º 5 do artigo
3.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22
de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais
n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 6 de julho,
determino:
1 - Nomear a licenciada em Gestão e Organização
Hoteleira, Yaquelin Abreu Ladeira, Técnica
Superior, do Instituto de Desenvolvimento
Regional, IP-RAM, em regime de comissão de
serviço, pelo período de um ano, no cargo de Chefe
de Divisão da Divisão Financeira e Patrimonial,
cargo de direção intermédia de 2.º grau, previsto no
n.º 4 do artigo 3.º do Despacho n.º 105/2020, de 19
de março.
2 - O presente despacho produz efeitos a 01 de maio
de 2020.
A presente despesa tem cabimento orçamental na
Secretaria 44, Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão 00,

Classificação
Económica
D.01.01.09.A0.00,
D.01.01.11.A0.00, D.01.01.13.A0.00, D.01.01.14.SF.A0,
D.01.01.14.SN.A0, e D.01.03.05.A0.B0.
Secretaria Regional de Economia, 30 de abril de 2020.
O SECRETÁRIO REGIONAL DE ECONOMIA, Rui Miguel da
Silva Barreto
Anexo do Despacho n.º 167/2020, de 6 de maio
Nota Curricular
Dados Pessoais:
Nome: Yaquelin Abreu Ladeira
Data de nascimento: 20 de janeiro de 1981
Nacionalidade: Portuguesa
Habilitações Literárias/Académicas:
Licenciatura em Gestão e Organização Hoteleira,
concluída em julho de 2008
Experiência Profissional:
Fev. 20 - Técnica Superior na Unidade de Gestão - Secretaria Regional de Economia
Tratamento integral e centralizado de todas as matérias
contabilísticas, orçamentais, financeiras e patrimoniais dos
serviços simples e serviços e fundos autónomos da SREM;
Articulação direta entre os diversos departamentos e o
departamento do Governo Regional com a tutela das
finanças no âmbito do controlo orçamental e financeiro;
Reporte orçamental e financeiro com periodicidade mensal,
ao departamento do Governo Regional com a tutela das
finanças; Controlo da utilização e afetação dos Fundos
Disponíveis atribuídos; Análise de alterações orçamentais;
Elaboração de pedidos de reafetação de Fundo Disponível;
Análise de Pedidos de Autorização Prévia; Análise do
Mapa de Recebimentos em Atraso.
Mai. 19 - Jan. 20 - Técnica Superior no Núcleo de
Planeamento e Avaliação - Instituto de Desenvolvimento
Regional, IP-RAM
Apoio técnico na preparação dos trabalhos inerentes a
elaboração do Documento de Orientação Estratégica;
Participação nas reuniões do grupo de trabalho para
desenvolver as tarefas inerentes à revisão da futura RIS3;
Apoio na organização da sessão de trabalho com os
Stakeholders regionais (Reunião do CECS); Participação
em ações de capacitação, nomeadamente na Rede de
Monitorização e Avaliação e na Rede de Dinâmicas
Regionais e participação nos grupos de acompanhamento
de 4 avaliações no âmbito da Avaliação do Portugal 2020.
Mar. 17 - Mai. 19 - Técnica Superior no Núcleo de
Controlo Financeiro e do Plano de Investimentos - Instituto
de Desenvolvimento Regional, IP-RAM
Apoio técnico nas tarefas relativas ao controlo dos
fluxos financeiros dos fundos comunitários, ao nível dos
projetos e dos programas operacionais, através da
elaboração de pedidos de transferências entre a Região e o
Estado Português e a União Europeia; Elaboração de
pedidos de certificação de despesas no âmbito do Madeira
14-20 - FEDER/FSE; Preparação do contributo para o
relatório do Madeira 14-20 FEDER/FSE; Preparação da
previsão anual e trimestral de pagamentos no âmbito do
POSEUR e do Madeira 14-20 (FEDER e FSE); Análise de
projetos no âmbito do Programa de Reconstrução da
Madeira (Intempérie 2010) e análise de projetos e pedidos
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de pagamento no âmbito do Fundo de Solidariedade
Incêndios Madeira 2016.
Abr. 16 - Mar. 17 - Diretora de Serviços na Unidade de
Controlo Financeiro - Instituto de Desenvolvimento
Regional, IP-RAM.
Controlo dos fluxos financeiros relativos aos fundos
comunitários, ao nível dos projetos e dos programas
operacionais, mediante a gestão e validação dos pedidos de
transferências entre a Região e o Estado Português e a
União Europeia; Validação da transferência para os
organismos intermédios e pagamentos aos beneficiários;
Validação da conformidade dos pagamentos do tipo
reembolso e adiantamentos; Elaboração e gestão do pedido
de certificação de despesas no âmbito do Madeira 14-20 - FEDER; Preparação e validação do contributo para o
relatório do Madeira 14-20 - 2015; Validação da previsão
de pagamentos no âmbito do POSEUR e Madeira 14-20 - FEDER e FSE; Gestão de devedores e comunicação de
irregularidades; Acompanhamento de auditoria realizada
pela IGF ao SGC do Madeira 14-20; Gestão e
monitorização do Programa de Reconstrução da Madeira;
Gestão e Monitorização do Fundo de Solidariedade
Incêndios Madeira 2016; Diversas tarefas de gestão e
validação, associadas ao encerramento de Programas
Operacionais no âmbito do QREN (Autoridade de Gestão
ou Organismo Intermédio).
Ago. 15 - Abr. 16 _Técnica Superior na Divisão de
Gestão Financeira - Direção de Serviços de Gestão de Bens
Móveis da Direção Regional do Património e de Gestão dos
Serviços Partilhados (PaGeSP).
Apoio técnico no controlo orçamental da despesa - Verificação da conformidade legal e regularidade
financeira da despesa, processamento das despesas
associado a processos de aquisição de bens e serviços,
rendas e processos expropriativos, controlo mensal dos
fundos atribuídos por centro financeiro, emissão de faturas
e guia de receita através do programa IGEST,
criação/atualização dos encargos plurianuais (SCEP´s)
através do programa SIGORAM, elaboração de minutas de
portarias de repartição de encargos, validação mensal do
Mapa da Dívida em coordenação com a Unidade de Gestão,
execução de todas as fases da aplicação informática de
apoio à contabilidade GERFIP, elaboração de declarações
de compromisso, encerramento do ano económico através
da transição de processos em cockpit (GERFIP),
lançamento em GERFIP de processos de despesa no âmbito
das expropriações e da Lei de Meios e elaboração das
respetivas Guias de Depósito.
Abr. 09 - Jul. 15 _Técnica Superior no Instituto de
Desenvolvimento Regional, nas Estruturas de Apoio
Técnico do FEDER e do Fundo de Coesão, respetivamente
INTERVIR+, Programas de Cooperação (Madeira Açores
Canárias) e POVT.
Apoio técnico na gestão do FEDER nos Programas
Operacionais INTERVIR+ e MAC, e do FCOES no
Programa POVT - Análise de candidaturas, despesas e
pedidos de pagamento, análise de propostas de
reprogramação, preparação e realização de visitas de
acompanhamento, verificações In Situ e auditorias, análise
de relatórios e emissão de pareceres.
Jul. 02 - Ago. 08 - Administrativa no Secretariado
Técnico Comum - Gestão Regional do INTERREG III-B
A-M-C, Secretaria Regional do Plano e Finanças
Apoio técnico-administrativo na área da gestão do
FEDER no Programa Operacional INTERREG III-B
Açores-Madeira-Canárias.
Formação Profissional Relevante
Nov. 19 - I Jornadas de Economia Social e Solidária.

Nov. 19 - Workshop Formativo "Pilar Europeu dos
Direitos Sociais: O que é? Qual o caminho para a sua
implementação";
Nov. 19 - XIII Conferência Anual de Turismo - “Mercados Emissores”;
Nov. 19 - Formação Avaliação Baseada na Teoria
(CCDR-Lisboa e Vale do Tejo);
Nov. 19 - Sessão informativa - Iniciativa Voz aos
Direitos;
Out. 19 - I Forum de Intervenção Social de Câmara de
Lobos - Modelos e Práticas Inclusivas;
Out. 19 - Workshop - MarSP - Ordenamento do Espaço
Marítimo;
Jun. 19 - The 8th Conference on the Evaluation of EU
Cohesion Policy;
Jun. 19 - Formação Sistema de Inovação do Espaço
MAC
Mai. 19 - Encontro de DLBC/LEADER;
Dez. 18 - Tabelas Dinâmicas no Microsoft Excel;
Dez. 15 - Sessão de Formação Geral do GERFIP
(ESPAP) - Módulos: conceitos básicos, prestação de contas,
gestão de dados mestres, gestão de contratos, gestão de
existências, gestão de imobilizado e requisição de bens e
serviços;
Mai. 14 - Word 2010 Avançado;
Nov. 12 - Ação de Formação em Contratação Pública;
Mai. 11 - Seminário "Programas de Ação Comunitária - 7.º Programa Quadro I&DT (FP7) e Programa-Quadro
para a Competitividade e a Inovação (CIP)";
Out. 09 - Curso "O Novo Regime da Contratação
Pública".
Despacho n.º 168/2020
Considerando que o Decreto Regulamentar Regional
n.º 9/2019/M, de 31 de dezembro, aprovou a Orgânica da
Secretaria Regional de Economia (SREM);
Considerando que, nos termos da referida orgânica, o
Gabinete do Secretário Regional de Economia (GSREM)
assegura o apoio técnico e administrativo e o controlo
orçamental necessário ao exercício das competências do
Secretário Regional e ao funcionamento da SREM;
Considerando que, para o desenvolvimento cabal das
atribuições do GSREM, se torna necessário dotá-lo de uma
organização interna adequada;
Considerando que a Portaria n.º 40/2020, de 19 de
fevereiro, aprovou a estrutura nuclear do GSREM, criando
unidades orgânicas nucleares, nomeadamente, a Unidade de
Gestão da Secretaria Regional de Economia (UGSREM),
que tem por missão assegurar de modo centralizado o
tratamento de todas as matérias contabilísticas,
orçamentais, financeiras e patrimoniais, dos serviços
simples, integrados, serviços e fundos autónomos e
entidades que integram o universo das administrações
públicas em contas nacionais e articulação direta entre os
diversos departamentos e a Vice-Presidência do Governo
Regional e dos Assuntos Parlamentares, no âmbito do
controlo orçamental e financeiro;
Considerando que, nos termos do n.º 5 do artigo 3.º da
citada Portaria, a UG é dirigida por um diretor, cargo de
direção intermédia de 1.º grau;
Considerando que, até ao provimento do cargo de
direção em apreço, urge assegurar o funcionamento do
respetivo serviço;
Considerando que o licenciado em Gestão, Feliciano
Acácio Teixeira Maciel Perestrelo, Técnico Superior, do
Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, possui os
requisitos exigidos e o perfil indicado para o exercício das
funções inerentes ao cargo dirigente;

4-S

6 de maio de 2020

Número 87

Considerando que, face às suas qualificações e
experiência profissional, conforme nota curricular em
anexo, é de toda a conveniência da administração que o
referido licenciado exerça o cargo de Diretor da Unidade de
Gestão da Secretaria Regional de Economia, do Gabinete
do Secretário Regional de Economia;
Considerando que, nos termos do disposto no n.º 5 do
artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M,
de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos
Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de
6 de julho, no caso de criação de serviços, o primeiro
provimento do cargo pode ser feito por escolha, em regime
de comissão de serviço, pelo período de um ano.
Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 3.º da Portaria
n.º 40/2020, de 19 de fevereiro, e no n.º 5 do artigo 3.º-A do
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril,
alterado
pelos
Decretos
Legislativos
Regionais
n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 6 de julho,
determino:
1 - Nomear o licenciado em Gestão, Feliciano Acácio
Teixeira Maciel Perestrelo, Técnico Superior, do
Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, em
regime de comissão de serviço, pelo período de um
ano, no cargo de Diretor da Unidade de Gestão da
Secretaria Regional de Economia, cargo de direção
intermédia de 1.º grau, previsto no n.º 5 do artigo
3.º da Portaria n.º 40/2020, de 19 de fevereiro.
2 - O presente despacho produz efeitos a 01 de maio
de 2020.
A presente despesa tem cabimento orçamental na
Secretaria 44, Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão 00,
Classificação
Económica
D.01.01.03.A0.00,
D.01.01.11.A0.00, D.01.01.13.A0.00, D.01.01.14.SF.A0,
D.01.01.14.SN.A0, e D.01.03.05.A0.A0.
Secretaria Regional de Economia, 30 de abril de 2020.
O SECRETÁRIO REGIONAL DE ECONOMIA, Rui Miguel da
Silva Barreto
Anexo do Despacho n.º 168/2020, de 6 de maio
Nota Curricular
Dados Pessoais:
Nome: Feliciano Acácio Teixeira Maciel Perestrelo
Data de nascimento: 09 de junho de 1975
Nacionalidade: Portuguesa
Habilitações Académicas:
Licenciatura em Gestão pela Universidade Lusíada de
Lisboa
Habilitações Profissionais:
Membro da Ordem dos Contabilistas Certificados
n.º 64355
Formação Complementar
2006 - Balanced Scorecard: Traduzir a Estratégia em
Ação;
2007 - Programa de Formação em Gestão Pública
(FORGEP);
2007 - Auditorias Internas da Qualidade: Metodologias
de Aplicação;
2008 - CAF: Autoavaliação nos Serviços da
Administração Pública Regional;
2011 - SIADAP 2: Integração da Avaliação e Gestão de
Pessoas e de Unidades Orgânicas;

2013 - Seminário de
Negociações.

Inglês para

Reuniões e

Experiência Profissional:
Nomeação em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe de Divisão de Promoção de Emprego e
Empreendedorismo, desde 14 de setembro de 2006, estando
neste momento nomeado até 14 de setembro de 2021;
Nomeação definitiva na categoria de Técnico Superior de
1.ª classe, a 07 de março de 2005 no Instituto Regional de
Emprego;
Nomeação definitiva na categoria de Técnico Superior de
2.ª classe, a 01 de maio de 2002 no Instituto Regional de
Emprego;
Estágio na carreira técnica superior em regime de
contrato de provimento administrativo, a partir de 01 de
novembro de 2001 no Instituto Regional de Emprego da
Secretaria Regional dos Recursos Humanos;
Estágio Profissional realizado na extinta Direção
Regional dos Recursos Humanos da Secretaria Regional
dos Recursos Humanos entre 01 de abril de 2001 e 31 de
outubro de 2001 ao abrigo do programa “Estágios
Profissionais”, Portaria 35/99 de 09 de março
Principais funções desempenhadas ao longo da carreira
profissional
Análise da viabilidade económica e financeira dos
projetos apresentados no âmbito das medidas de
“Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego”;
Elaboração de candidaturas ao Fundo Social Europeu
(FSE) das diversas medidas do Instituto de Emprego da
Madeira (IEM);
Representante do IEM em vários grupos de implementação e acompanhamento dos Programas Operacionais
QREN e Portugal 2020.
Coordenação da análise e da divulgação das medidas de
emprego promovidas pelo Instituto de Emprego da Madeira;
Certificação do Instituto de Emprego da Madeira como
entidade formadora junto do Instituto para a Qualificação;
Responsável pela formação e coordenação pedagógica
das ações de Formação em Gestão para Empreendedores,
promovidas pelo IEM desde 2005;
Realização de sessões de informação e formação relativas
às medidas de emprego desenvolvidas pelo Instituto de
Emprego da Madeira a entidades patronais, associações,
animadores dos Polos de Emprego, funcionários do Instituto
de Emprego da Madeira, estudantes do ensino secundário e
universitário e potenciais promotores destas medidas;
Coordenação de sessões de formação relativas à economia
social e solidária, foi igualmente formador no módulo de
simulação de criação de um projeto de empresa de inserção;
Ministrou, como docente convidado no ISAL - Instituto
Superior de Administração e Línguas, entre 2017 e 2020, 5
seminários intitulados “Medidas Ativas de Emprego”
integrados no curso de pós-graduação de Gestão de
Recursos Humanos.
SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL
E CIDADANIA
INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA, IPRAM
Aviso n.º 168/2020
Por despacho de Sua Excelência a Secretária Regional
da Inclusão e Assuntos Sociais, datado de 15-04-2020, foi
autorizada a renovação da comissão de serviço pelo período
de três anos, do licenciado António Manuel Teixeira
Oliveira Fernandes, no cargo de Diretor do Departamento
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de Património e Contratação Pública, cargo de direção
intermédia de 1.º grau, do Instituto de Segurança Social da
Madeira, IP-RAM., com efeitos a partir de 06-07-2020, ao
abrigo ao artigo 6.º do Decreto legislativo Regional
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 06 de julho, e do
artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pela
Lei n.º 52/2005, de 30 de agosto, e pela Lei n.º 64/2011, de
22 de dezembro, conjugado com o disposto no artigo 21, da
Portaria n.º 17/2017, de 23 de janeiro.
Isento de fiscalização prévia pela S.R.M.T.C
Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.-RAM,
aos 28 de abril de 2020.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Micaela
Fonseca de Freitas

Aviso n.º 170/2020
Por despacho de Sua Excelência a Secretária Regional
da Inclusão e Assuntos Sociais, datado de 15-04-2020, foi
autorizada a renovação da comissão de serviço pelo período
de três anos, da licenciada Filipa Isabel Camacho Câmara
Barros, no cargo de Diretora de Unidade de Orçamento e
Contas, cargo de direção intermédia de 2.º grau, do Instituto
de Segurança Social da Madeira, IP-RAM., com efeitos a
partir de 06-07-2020, ao abrigo ao artigo 6.º do Decreto
legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 06 de
julho, e do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
alterada pela Lei n.º 52/2005, de 30 de agosto, e pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, conjugado com o disposto
no n.º 3 do artigo 19, da Portaria n.º 17/2017, de 23 de
janeiro.
Isento de fiscalização prévia pela S.R.M.T.C.

Aviso n.º 169/2020
Por despacho de Sua Excelência a Secretária Regional da
Inclusão e Assuntos Sociais, datado de 15-04-2020, foi
autorizada a renovação da comissão de serviço pelo período de
três anos, do licenciado Emanuel Gregório Abreu de Freitas,
no cargo de Diretor do Departamento de Gestão Financeira,
cargo de direção intermédia de 1.º grau, do Instituto de
Segurança Social da Madeira, IP-RAM., com efeitos a partir
de 06-07-2020, ao abrigo ao artigo 6.º do Decreto legislativo
Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 06 de julho, e do artigo
23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei
n.º 52/2005, de 30 de agosto, e pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, conjugado com o disposto no artigo 21, da Portaria
n.º 17/2017, de 23 de janeiro.
Isento de fiscalização prévia pela S.R.M.T.C.

Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.-RAM,
aos 28 de abril de 2020.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Micaela
Fonseca de Freitas
Aviso n.º 171/2020
Nos termos do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo
25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei
n.º 64/2011 de 22 de dezembro, torna-se público que por
despacho da signatária, datado de 13-12-2019, foi
autorizada a cessação da comissão de serviço do licenciado
Manuel Pedro André Pedrico, no cargo de Diretor do
Departamento de Contribuintes, com efeitos a 22-05-2020.
Isento de fiscalização prévia pela S.R.M.T.C.

Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.-RAM,
aos 28 de abril de 2020.

Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.-RAM,
aos 28 de abril de 2020.

A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Micaela
Fonseca de Freitas

A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Micaela
Fonseca de Freitas
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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

Departamento do Jornal Oficial
Departamento do Jornal Oficial
Número 181952/02

Preço deste número: € 1,83 (IVA incluído)

